
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

up.lublin.pl/szp/

Lublin: Wykonanie usług dost ępu do Internetu dla Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 cz ęści.

Numer ogłoszenia: 423608 - 2014; data zamieszczenia : 31.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel.

081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usług dostępu do Internetu dla

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 1 - Świadczenie usługi

całodobowego dostępu do Internetu do węzła w lokalizacji na ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin budynek AGRO II

pokój nr 311 z gwarancją co najmniej 200 Mbps przepustowości mierzonej w warstwie IP dla obiektów naukowo-

dydaktycznych Część 2 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Domów

Studenckich: CEBION, DODEK, ESKULAP Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 i

w Lublinie wraz z administracją siecią lokalną. Część 3 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu

dla mieszkańców Domów Studenckich: MANHATTAN, BROADWAY Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy

ul. Dobrzańskiego 33, 35 w Lublinie wraz z administracją siecią lokalną..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.41.10.00-4, 72.31.80.00-7, 72.72.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykonał z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Część 1 - co

najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi dostępu do Internetu o wartości minimum 44

000, 00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysięcy zł brutto), Część 2 - co najmniej jedną usługę

polegającą na świadczeniu usługi dostępu do Internetu o wartości minimum 40.000,00. zł brutto

(słownie: czterdzieści tysięcy zł brutto), Część 3 - co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu

usługi dostępu do Internetu o wartości minimum 40.000,00. zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy zł

brutto), Przez jedną usługę Zamawiający rozumie sumę usług w ramach jednej umowy. W przypadku,

gdy Wykonawca składa ofertę na trzy części zamówienia: - powinien wykazać się wykonaniem, co

najmniej trzema usługami polegających na świadczeniu usług dostępu do Internetu (pierwsza) o wartości

minimum 44.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych brutto), (druga) o wartości

minimum 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto), (trzecia) o wartości minimum

40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto) lub - powinien wykazać się wykonaniem

co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług dostępu do Internetu o wartości minimum

124.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych brutto).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W

przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŜy złoŜyć jeden dokument. 2.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób

reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.

1, 2 umowy moŜe ulec zmianie i będzie uzaleŜnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu

umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://up.lublin.pl/szp/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sekcja ds. Zamówień

Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój 55.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.01.2015

godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka

13, pokój 55.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Część 1 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu do węzła w lokalizacji

na ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin budynek AGRO II pokój nr 311 z gwarancją co najmniej 200 Mbps

przepustowości mierzonej w warstwie IP dla obiektów naukowo-dydaktycznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Parametry techniczne usługi: 1.

Zamawiający wymaga łącza symetrycznego dla obydwóch kierunków transmisji o przepływności nie

mniejszej niŜ 200 Mbit/s w kaŜdym kierunku. 2. Wykonawca gwarantuje posiadanie minimum trzech punktów

styku z operatorami krajowymi, 3. Usługa musi być świadczona z obsługą protokołu BGP w wersji 4.

Zamawiający posiada własną adresację IP z puli PI - 31.131.48.0/20 oraz AS199936. 4. Wykonawca w

ramach świadczonej usługi zapewni Zamawiającemu internetowy serwer DNS (Domain Name System)

przeznaczony do obsługi rekurencyjnych zapytań DNS wysyłanych z węzłów sieci korzystających z puli

adresów IP Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności niezbędnych

do zestawienia sesji BGP z Zamawiającym (ustalenie parametrów sesji, dostarczenie adresów IPv4

koniecznych do zestawienia sesji, dokonanie konfiguracji po stronie Wykonawcy, pomoc przy ewentualnych

problemach po stronie Zamawiającego). 6. Usługa musi być zakończona stykiem Gigabit Ethernet Full duplex

1000BASE-LX. 7. Zamawiający posiada urządzenia brzegowe Juniper MX10-T z MIC: 3D 20x 1GE(LAN)

SFP, które będzie uŜyte przez Zamawiającego do zestawienia sesji BGP. Węzeł znajduje się w serwerowni

pok. 311A ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, budynek AGRO II, Uczelniane Centrum Informatyki UP. 8.

Wykonawca musi zapewnić brak ograniczenia ilości przesyłanych bądź odbieranych danych. 9. Wykonawca

nie moŜe ingerować w transmisję pomiędzy Abonentem a siecią Internet, co oznacza zarówno brak blokad

protokołów, portów UDP/TCP itp. w obrębie instalacji sieciowej Wykonawcy-u i na łączach do zewnętrznych

dostawców, jak równieŜ brak mechanizmów udzielania pierwszeństwa określonym transmisjom w zaleŜności

od uŜywanego przez Zamawiającego protokołu rodziny TCP/IP, portu UDP/TCP itp. 10. Zamawiający

wymaga by transmisje internetowe Zamawiającego mieszczące się w zakontraktowanej przepustowości były

kierowane w sieci Wykonawcy poprzez łącza i urządzenia o wydajności wystarczającej do przeniesienia tych

transmisji do właściwych punktów styku z dostawcami zewnętrznych łączy dla Wykonawcy. 11. Zamawiający

informuje, Ŝe przepustowości gwarantowane Zamawiającemu będą mierzone za pomocą programu Iperf w

wersji 2.0.3 lub wyŜszej, przy uŜyciu pakietów IPv4 UDP o wielkości datagramu równej 1470 bajtów,

generowanych z nominalną gwarantowaną przepustowością w okresie 5 minut, pomiędzy węzłem włączonym

do punktu dostępowego po stronie Zamawiającego a węzłem włączonym do routera Wykonawcy. 12. Usługa

po stronie Zamawiającego musi zostać uruchomiona przez Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązuje się

umoŜliwić Zamawiającemu przeprowadzenie testów przepustowości bezpośrednio po uruchomieniu łącza

dostępowego, a ponadto w trakcie korzystania z usług przez Zamawiającego, w czasie do 3 dni roboczych

od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do ponowienia testów. 14. Opłata za świadczoną
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usługę musi być stała w kaŜdym miesiącu trwania umowy oraz zawierać wszelkie koszty związane ze

świadczoną usługą (tj. abonament, ewentualne koszty dzierŜawy urządzeń, podatek VAT). 15. Wykonawca

nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej lub teletechnicznej

niezbędnej do realizacji podłączenia do sieci Internet. 16. Wykonawca dokona konfiguracji urządzeń i

oprogramowania u Zamawiającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi. Koszt powyŜszego

Wykonawca uwzględni, jako element wynagrodzenia za świadczenie usługi dostępu do sieci Internet..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.41.10.00-4, 72.72.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część 2 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu dla mieszkańców

Domów Studenckich: CEBION, DODEK, ESKULAP Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza

6, 8, 12 i w Lublinie wraz z administracją siecią lokalną..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Sieć lokalna Domów Studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zrealizowana w technologii Ethernet. Usługa obejmuje

przyłączenie sieci LAN Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do sieci INTERNET

łączem symetrycznym o przepustowości nie mniejszej 1000 Mb/s. 2. Przewidywana liczba uŜytkowników

wynosi od 1 do 1000, 3. Punkt dostawy sygnału zlokalizowany jest w Domu Studenta CEBION przy ul.

Langiewicza 6 w Lublinie skąd sygnał ma być rozsyłany do pozostałych Domów Studenckich UP w Lublinie

t.j. D.S. DODEK, D.S. ESKULAP, 4. Dodatkowo w skład przedmiotu zamówienia wchodzi teŜ: 1) Zarządzanie

ruchem w sieci; 2) Reagowanie na naduŜycia w sieci i blokowanie uŜytkownika w przypadku naduŜyć; 3)

Przydzielanie adresów IP komputerom uŜytkowników; 4) Przyznawanie nazw domenowych komputerom

uŜytkowników; 5) Rejestrowanie i wyrejestrowywanie uŜytkowników, na podstawie danych przekazanych

przez Zamawiającego - w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 dzień roboczy po uzyskaniu niezbędnych informacji drogą

mailową lub zgłoszeniem pisemnym. Zakres niezbędnych informacji: a) imię i nazwisko uŜytkownika; b)

telefon kontaktowy; c) adres e-mail; d) nazwa akademika; e) numer pokoju. f) adres mac komputera 6)

Diagnoza, naprawa i konserwacja toru transmisyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez

Wykonawcę. Poprzez tor transmisyjny Zamawiający rozumie: port na switchu, patchcord, patchpanel, kabel

UTP, gniazdo końcowe (abonenckie); 7) Zamawiający informuje Ŝe posiada w Domach Studenckich:

CEBION, DODEK, ESKULAP własne przełączniki sieciowe ASUS GiGAX 2024, które przekaŜe Wykonawcy

do konfiguracji i administracji na czas świadczenia usługi. Koszty wszelkiej konfiguracji i administracji

spoczywają na Wykonawcy; 8) Wykonawca zapewni adresację przełączników wymienionych w punkcie 4.7)

oraz dostęp z uprawnieniami administratora dla upowaŜnionych pracowników Zamawiającego; 5.

Wykonawca udostępni moŜliwość administrowania czynnościami określonymi w punkcie 4 osobie

wyznaczonej przez Zamawiającego jednakŜe obowiązek wykonywania czynności określonych w punkcie 4

leŜy po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza dostarczanie sygnału INTERNET zarówno drogą

kablową jak i radiową. W przypadku zaoferowania realizacji usług drogą radiową dopuszcza się instalację

urządzeń nadawczo - odbiorczych tylko w jednym punkcie na terenie Domów Studenckich Uniwersytetu
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Przyrodniczego w Lublinie w taki sposób, aby nie naruszyć struktury ścian i dachu budynku. Ewentualne

prace winny być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie ze sztuką budowlaną po uzyskaniu

stosownych pozwoleń. 7. Na czas obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca przydzieli Zamawiającemu

pulę publicznych adresów IP v 4 zgodnie z zasadą ze jednemu abonentowi przypisany będzie jeden

niezmienny adres IP. Wykonawca dokona przydziału publicznych adresów IP na warunkach ustalanych przez

organizację RIPE (Réseaux IP Européens)..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.41.10.00-4, 72.31.80.00-7, 72.72.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Część 3 - Świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu dla mieszkańców

Domów Studenckich: MANHATTAN, BROADWAY Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego

33, 35 w Lublinie wraz z administracją siecią lokalną..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Sieć lokalna Domów Studenckich

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zrealizowana w technologii Ethernet. Usługa obejmuje

przyłączenie sieci LAN Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do sieci INTERNET

łączem symetrycznym o przepustowości nie mniejszej 1000 Mb/s. 2. Przewidywana liczba uŜytkowników

wynosi od 1 do 1000, 3. Punkt dostawy sygnału zlokalizowany jest w Domu Studenta MANHATTAN przy ul.

Dobrzańskiego 33 w Lublinie skąd sygnał ma być rozesłany do Domu Studenta BROADWAY, 4. Dodatkowo

w skład przedmiotu zamówienia wchodzi teŜ: 1) Zarządzanie ruchem w sieci; 2) Reagowanie na naduŜycia w

sieci i blokowanie uŜytkownika w przypadku naduŜyć; 3) Przydzielanie adresów IP komputerom

uŜytkowników; 4) Przyznawanie nazw domenowych komputerom uŜytkowników; 5) Rejestrowanie i

wyrejestrowywanie uŜytkowników, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego - w czasie nie

dłuŜszym niŜ 1 dzień roboczy po uzyskaniu niezbędnych informacji drogą mailową lub zgłoszeniem pisemnym.

Zakres niezbędnych informacji: g) imię i nazwisko uŜytkownika; h) telefon kontaktowy; i) adres e-mail; j)

nazwa akademika; k) numer pokoju. l) adres mac komputera 6) Diagnoza, naprawa i konserwacja toru

transmisyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez Wykonawcę. Poprzez tor transmisyjny

Zamawiający rozumie: port na switchu, patchcord, patchpanel, kabel UTP, gniazdo końcowe (abonenckie); 7)

Zamawiający informuje Ŝe posiada w Domach Studenckich: CEBION, DODEK, ESKULAP własne przełączniki

sieciowe ASUS GiGAX 2024, które przekaŜe Wykonawcy do konfiguracji i administracji na czas świadczenia

usługi. Koszty wszelkiej konfiguracji i administracji spoczywają na Wykonawcy; 8) Wykonawca zapewni

adresację przełączników wymienionych w punkcie 4.7) oraz dostęp z uprawnieniami administratora dla

upowaŜnionych pracowników Zamawiającego; 5. Wykonawca udostępni moŜliwość administrowania

czynnościami określonymi w punkcie 4 osobie wyznaczonej przez Zamawiającego jednakŜe obowiązek

wykonywania czynności określonych w punkcie 4 leŜy po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza

dostarczanie sygnału INTERNET zarówno drogą kablową jak i radiową. W przypadku zaoferowania realizacji

usług drogą radiową dopuszcza się instalację urządzeń nadawczo - odbiorczych tylko w jednym punkcie na

terenie Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w taki sposób, aby nie naruszyć
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struktury ścian i dachu budynku. Ewentualne prace winny być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym,

zgodnie ze sztuką budowlaną po uzyskaniu stosownych pozwoleń. 7. Na czas obowiązywania niniejszej

umowy Wykonawca przydzieli Zamawiającemu pulę publicznych adresów IP v 4 zgodnie z zasadą ze

jednemu abonentowi przypisany będzie jeden niezmienny adres IP . Wykonawca dokona przydziału

publicznych adresów IP na warunkach ustalanych przez organizację RIPE (Réseaux IP Européens)..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.41.10.00-4, 72.31.80.00-7, 72.72.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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