Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 335920-2011 z dnia 2011-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu okablowania strukturalnego obejmującego
dedykowaną sieć elektryczną gwarantowaną oraz sieć LAN kategorii 6A wraz z wyposażeniem w
urządzenia aktywne i pasywne w budynku przy ul. Orzeszkowej 7...
Termin składania ofert: 2011-10-24

Puck: Wykonanie sieci strukturalnej obejmującej sieć
komputerową, dedykowaną sieć elektryczną i sieć telefoniczną w
budynku przy ul. Orzeszkowej 7 w Pucku
Numer ogłoszenia: 370464 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 335920 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, woj.
pomorskie, tel. 0 58 673 24 73, faks 0 58 673 24 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci strukturalnej
obejmującej sieć komputerową, dedykowaną sieć elektryczną i sieć telefoniczną w budynku przy ul.
Orzeszkowej 7 w Pucku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu
okablowania strukturalnego obejmującego dedykowaną sieć elektryczną gwarantowaną oraz sieć
LAN kategorii 6A wraz z wyposażeniem w urządzenia aktywne i pasywne w budynku przy ul.
Orzeszkowej 7 w Pucku. Sieć elektryczna i sieć LAN (sieć komputerowa i sieć telefoniczna) są
sieciami zbieżnymi. Sieć LAN należy wykonać na podstawie projektu dedykowanej sieci
elektrycznej uwzględniając doprowadzenie gniazd LAN w te same miejsca co gniazda elektryczne.
1. Sieć komputerowa LAN 1) Okablowanie - Całość budynku powinna zostać wyposażona w
okablowanie strukturalne w oparciu o kabel SF UTP dawniej STP spełniający wymagania klasy EA

kategorii 6A zgodnie z normą ISO IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009, EN 50174-1, EN
50174-2 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (tutaj kategoria
6A) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link rozumianych zgodnie z
definicją w/w norm. Sieć strukturalna powinna umożliwiać transmisję danych z szybkością 1000
Mbps (1 Gb s) z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie zainstalowane
na serwerach plików systemy teleinformatyczne włącznie z siecią telefoniczną oraz dedykowaną
siecią energetyczną do zasilania wszystkich urządzeń w lokalnej sieci komputerowej. W celu
ułatwienia zarządzania kable łączące serwery i urządzenia z szafą krosowniczą powinny być w
innym kolorze niż pozostałe lub odpowiednio oznakowane. Sieć komputerowa musi być
zorganizowana w taki sposób, by tworzyła dwie sieci - podstawową (40 portów LAN) i alternatywną
(35 portów LAN). Kable należy poprowadzić w kanałach kablowych PCV przystosowanych do
wymogów technicznych stosowanych w sieci LAN kategorii 6A i z założeniem 30 % rezerwy
pojemności. 2) Gniazda LAN (75 sztuk komputerowych + 15 gniazd telefonii IP)- Moduł gniazda
abonenckiego powinien być ekranowany i spełniać wymagania kategorii 6 lub wyższej zgodnie z
normą PN 4-0966105-2. 3) Panel krosowy (48 portów RJ45 - 3 sztuki i 24 porty RJ45 - 1 sztuka)Panele krosowe modularne ekranowane kat.6 w standardzie 19 o wysokości 1U lub 0,5U 24
portowe RJ45 (1 sztuka) oraz 48 portowy RJ45 (3 sztuki) powinny spełniać wymagania normy PN
0-1711544-3 i standardy branżowe ISO 60603-7. 4) Switche (48 portów RJ 45 - 3 sztuki i 24
portowy RJ 45 - 1 sztuka) Trzy przełączniki powinny posiadać 48 Gigabitowych portów RJ45 klasy
Ethernet. Powinny być zarządzalne przez przeglądarkę internetową. Drugi typ przełącznika
powinien posiadać 24 Gigabitowe porty RJ45 klasy Ethernet. Powinien być zarządzany przez
przeglądarkę internetową. Całość użytych materiałów i komponentów powinna być potwierdzona
odpowiednimi

certyfikatami

gwarantującymi

spełnienie

wymienionych

powyżej

norm.

2.

Dedykowana i gwarantowana sieć elektryczna (48 podwójnych gniazd) Sieć zasilająca
infrastrukturę teleinformatyczną musi być wykonana w postaci wydzielonej instalacji elektrycznej (w
oparciu o załączony projekt). Moc przewidziana na standardowe pojedyncze gniazdo zasilania
komputera PC w pomieszczeniach codziennej obsługi klientów powinna wynosić nie mniej niż 350
W a dla drukarki laserowej ok. 1 KW. Wszystkie elementy związane z systemem zasilania
dedykowanego powinny być starannie oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami. Sieć
powinna zostać poprowadzona w kanałach kablowych zgodnie z odpowiednimi normami z
założeniem 30 % rezerwy pojemności. Całość sieci komputerowej musi zostać udokumentowana i
opomiarowana w celu potwierdzenia zachowania odpowiednich parametrów technicznych norm
(Norma PN-IEC 60364-6-61 dla instalacji elektrycznych oraz EIA TIA kategorii 6A Channel i
Permanent link dla sieci strukturalnych oraz PN-EN50346:2004 + A1:2008). 3. Kanały kablowemuszą umożliwiać zwiększenie pojemności minimum 30 % zapasu pojemności. Gwarancją
materiału PCV użytego do wykonania systemu jest znak CE w oparciu o normę EN 50085 1. Muszą
także spełniać normy stosowane w okablowaniu strukturalnym kategorii 6A. 4. Szafa krosownicza

rozmiar wysokość 2040 mm, szerokość 600 mm, głębokość 800 mm. Szafa ma być przeniesiona z
obecnej lokalizacji Zamawiającego w Pucku przy ul. Wejherowskiej 43a do nowej lokalizacji w
Pucku przy ul. Orzeszkowej 7. Przeniesienie szafy krosowniczej obejmuje transport szafy wraz z
załadunkiem i wyładunkiem oraz montaż instalowanych w niej urządzeń aktywnych i pasywnych
oraz test połączenia zainstalowanych w niej urządzeń z infrastrukturą sieci LAN. 5. Tunel VPNpowinien być wykonany w standardzie umożliwiającym szyfrowanie. Kanał musi umożliwiać
komunikację na zasadzie routingu między dwoma odrębnymi sieciami LAN (router-router). Budowa
kanału obejmuje także koszt urządzeń (szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ) . 6. UPS
podtrzymujący napięcie w dedykowanej i gwarantowanej sieci elektrycznej przeznaczonej do
zasilania urządzeń w lokalnej sieci komputerowej LAN (szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5, 32.00.00.00-3, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

·

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELSTARK sp. z o.o., Kębłowo, ul. Wejherowska 25, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.

·

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122896,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
·

Cena wybranej oferty: 99152,76

·

Oferta z najniższą ceną: 99152,76 / Oferta z najwyższą ceną: 170970,00

·

Waluta: PLN.

