Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi stałego dostępu do
szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu
sieciowego w ramach projektu pn.: „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”
realizowanego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Usługa stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą,
montażem
i
konfiguracją
urządzeń
umożliwiających
dostęp
do
szerokopasmowego
Internetu
dla
15
zestawów
komputerowych
w 3 lokalizacjach.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1)
stały dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu (w tym aktywowanie
łączy internetowych) przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały
okres trwania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 r.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu umowa zostanie
przedłużona w drodze pisemnego aneksu na warunkach w niej określonych
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
3.2)
dostawę i montaż przez Wykonawcę wszelkich urządzeń niezbędnych do
skonfigurowania i podłączenia komputera z internetem, w tym
dodatkowych przełączników sieciowych umożliwiających podłączenie
wszystkich komputerów w ilości wyszczególnionej w pkt 4 niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia,
3.3)
stały dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu o następujących
parametrach:
a) przepustowość do abonenta gwarantowana 2048 kb/s bez
limitu danych,
b) przepustowość od abonenta gwarantowana 256 kb/s bez limitu
danych,
c) brak limitu transferu danych (zarówno pobieranych, jak
i wysyłanych),
3.4)
urządzenia dostępowe muszą posiadać interfejs LAN (RJ – 45) lub USB, tak,
aby była możliwość podłączenia wszystkich komputerów znajdujących się
w jednostce podległej do jednego urządzenia dostępowego lub routera.
Zamawiający informuje, że w jednostkach podległych do zestawów
komputerowych zostało doprowadzone okablowanie sieciowe typu UTP. Całe
okablowanie zbiega się w szafie 10”, wyposażonej w listwę zasilającą oraz
router ze złączem USB do obsługi modemu 3G/4G. Rodzaj sprzętu
znajdujący się w poszczególnych Jednostkach podległych został umieszczony
w punkcie 4.
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3.5)

dostęp do szerokopasmowego Internetu z punktu widzenia Zamawiającego
musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie
loginów, haseł czy nr PIN po jego skonfigurowaniu przez Wykonawcę, aby
mieć możliwość korzystania z Internetu,
3.6)
urządzenia dostępowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego
instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po
podłączeniu przez kabel sieciowy (RJ-45). Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie polegające na podłączeniu urządzenia dostępowego przez złącze
USB do routera.
3.7)
Zamawiający wyklucza rozwiązania oparte na kartach rozszerzeń
montowanych wewnątrz obudowy komputera,
3.8)
Wykonawca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, naprawy
i wymiany w/w urządzeń,
3.9)
cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia rezultatu,
jakim jest zapewnienie stałego dostępu do sieci szerokopasmowego
Internetu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
3.10) Wykonawca doprowadzi łącza dostępowe do 3 lokalizacji wskazanych przez
Zamawiającego, w technologii przewodowej lub bezprzewodowej,
3.11) wymagane jest zablokowanie w dostępie do Internetu wszelkich płatnych
usług, które mogą powodować w przyszłości obowiązek zapłaty
jakichkolwiek opłat ponad kwotę wynagrodzenia określonego w umowie,
3.12) Warunki dostawy i montażu:
a) terminy dostawy, montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp
do Internetu i aktywacji łączy internetowych Wykonawca uzgodni
bezpośrednio z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
b) w trakcie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia we wskazanych
lokalizacjach Wykonawca powinien przyjąć najdogodniejsze rozwiązania,
powodując jak najmniejsze szkody wynikłe z realizacji robót
montażowych,
c) odbiór
dostarczonych
i
uruchomionych
zestawów
urządzeń
umożliwiających dostęp do Internetu oraz aktywacja łączy internetowych
zostanie przeprowadzony bezpośrednio w miejscach realizacji na
podstawie protokołów częściowych podpisanych przez przedstawicieli
obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy), sukcesywnie, tak by odbiór
(i uruchomienie) ostatnich zestawów i usług został dokonany nie później
niż 30 dni od podpisania umowy,
d) Wykonawca wykona test prędkości za pomocą strony internetowej
www.speedtest.pl. Pomiary te będą traktowane jako wyznacznik
spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w punkcie 3.3)
Wykonawca przekaże pisemne wszystkie niezbędne do działania łącza
parametry i hasła Zamawiającemu,
3.13) Warunki świadczenia gwarancji i asysty technicznej:
a) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na cały okres
objęty niniejszą umową,
b) możliwość kontaktu telefonicznie z serwisem każdego dni roboczego
w godz. 9.00 – 16.00,
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c) świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet.
W razie awarii Wykonawca przyjmie zgłoszenie telefonicznie przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00,
całodobowo faksem lub emailem. Czas usunięcia awarii będzie nie
dłuższy niż w ciągu 2 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia awarii
(telefonicznie, mailem). Jako czas reakcji rozumie się udzielenie
odpowiedzi/wyjaśnienia w systemie w formie pisemnej bądź
telefonicznej. Beneficjent musi mieć możliwość oceny udzielonej
pomocy:
np.
temat
rozwiązany,
zakończony,
odpowiedź
niewystarczająca.
4. Lokalizacje realizacji usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz
z dostawą i montażem sprzętu sieciowego:

Lp

Nazwa BO
projektu

I

Adres

Ilość i rodzaj sprzętu

JEDNOSTKI PODLEGŁE

1

Świetlica wiejska
w Białej Górze

Biała Góra
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne

2

Świetlica wiejska
w Piekle

Piekło 30
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne

3

Świetlica wiejska
w Koniecwałdzie

Koniecwałd 1
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów,
1 router ze złączem USB do
obsługi modemu 3G/4G,
1 drukarka /urz. wielofunkcyjne
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