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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
   Ożarów, dnia: 04.01.2012

Z A T W I E R D Z A M:
Burmistrz Ożarowa
................................................
(podpis)
Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Gmina Ożarów reprezentowana przez Burmistrza Ożarowa z siedzibą Ożarów ul. Stodolna 1
strona www.ozarow.pl
adres email. przetargi@ozarow.pl

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Opis przedmiotu zamówienia.
„Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci światłowodowej na terenie miasta Ożarów, w której to skład wchodzi budowa rurociągów kablowych, budowa kanalizacji wtórnej oraz budowa kabli światłowodowych łączących 12 lokalizacji (obiektów) na terenie miasta z punktem centralnym zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Ożarowie ul. Stodolna 1.
W szczególności zamówienie obejmuje:
	Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji budowy tj. :

	Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, powykonawczych

Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami
Pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Opracowanie map do celów opiniodawczych i projektowych 
Pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu (opinie, ekspertyzy, pozwolenia administracyjne itp.)
Uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych
Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	Wybudowanie kanalizacji kablowej :

	Wybudowanie rurociągów kablowych dwuotworowych z rur RHDPE 40/3,7

Wybudowanie rurociągu kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4
Wybudowanie kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9
Wybudowanie studni kablowych typu SKR-2
	Zaciągnięcie do wybudowanych i istniejących rurociągów/kanalizacji kablowej kabli światłowodowych

Wykonanie pomiarów  reflektometrycznych i mocy optycznej wybudowanych linii światłowodowych
Zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniu serwerowni w punkcie centralnym sieci
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla punktu centralnego oraz węzłów końcowych
Budowa instalacji dla punktów HOT-SPOT
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla instalacji HOT-SPOT
Dostawa i montaż punktu Infokiosk

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kodu CPV
45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 	ciągów komunikacyjnych
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45232332-8	Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
32424000-1	Infrastruktura sieciowa
32430000-6	Rozległa sieć komputerowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji/rękojmi.

	Przedmiot zamówienia należy wykonać  w terminie: dokumentację techniczną należy wykonać  31 maja 2012, całość przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 15 listopada 2012

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Ożarów
Wymagany termin gwarancji na roboty budowlane 60 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty rozpoczyna się od daty odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust.1 Pzp)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: 
	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
	posiadania wiedzy i doświadczenia – a zwłaszcza wykażą, że należycie wykonali: co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 500.000 zł każda obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli światłowodowych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 15.000 zł brutto, obejmującą zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia węzła sieci (serwerowni),
	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – a zwłaszcza wykażą, że dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj: osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym:

	minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP (E i D) do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, 
minimum 1 osobą posiadającą licencję pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania systemów alarmowych (zgodne z klasą SA-4)

oraz przedłożą oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394).

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

		Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

	Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

	W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1

a. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wg. wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ

w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ,Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ 

b. wykaz wykonanych robót budowlanych (wypełniony załącznik Nr 7 – druk wykazu robót lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład referencje. 
Zaleca się, aby przedstawione referencje zawierały informację o wartości wykonanych robót.
Wykaz powinien potwierdzać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 500.000 zł brutto każda odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej i budowy kabli światłowodowych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 15.000 zł brutto, obejmującą wykonanie adaptacji pomieszczenia węzła sieci (serwerowni) .

c. wykaz osób (wypełniony załącznik Nr 6 – druk wykazu osób lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

d. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, wg. wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ.


UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

	wypełniony „Formularz  Ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

harmonogram według wzoru stanowiącego zał. Nr 11 do SIWZ, wypełniony zgodnie z pkt. 12 
	potwierdzenie, że wykonawca wniósł wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 8 - Wymagania dotyczące wadium. 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

UWAGA nr 1
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:
	punkcie 9.1.1) b – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonym w pkt. 1.

UWAGA nr 2
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 9.1.1). W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Dotyczy to także Konsorcjum. 

UWAGA nr 3
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie 9.1.1)

Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez  podwykonawców.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 kodeksu cywilnego.
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą  wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 36 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 5 do oferty.

Informacje dotyczące warunków składania ofert

	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

	Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks przesłany na numer: 15 86-11-136 lub e-maila przetargi@ozarow.pl w godzinach pracy Zamawiającego.

Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
	na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 (art. 38 Pzp). 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Zastępca Burmistrza Pan Paweł Rędziak

Termin związania ofertą.

	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

	Wadium w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
	pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych; 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ożarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 z dopiskiem „Wadium na e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych”

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

	wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

	 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

	pieniądzu, 
	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
	gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych; 
	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Ożarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001
W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

Opis sposobu przygotowania ofert.

I Wymogi formalne: 
Wykonawca składa jedną ofertę. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z punktem 6 SIWZ
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ. 
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 
Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

II Opakowanie oferty: 
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 
Opakowanie musi zostać opatrzone: 
	 adresem prowadzącego postępowanie: Urząd Miejski  w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

napisem: Oferta „Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa”.  Nie otwierać 27.01.2012 do godz. 10.15
imieniem i nazwiskiem (nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego. 
wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

III Zmiana i wycofanie oferty: 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 
Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca , przed upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty. 

Miejsce i termin składania ofert.

	Ofertę należy złożyć w  Urzędzie  Miejskim w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat Urzędu) w terminie do dnia 27.01.2012 r. do godziny 10:00.
	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.


Miejsce i termin otwarcia ofert

	Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miejskim w Ożarowie pokój nr 16, w dniu 27.01.2012 o godzinie 10:15

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób obliczenia ceny oferty

	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
	Kalkulację ceny oferty, jako cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej należy również uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem innych prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
	W cenie oferty musi być uwzględniony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych.
	W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena brutto
100%
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.
Wzór
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb  x 100
gdzie:
 - Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej
 - 100 wskaźnik stały

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów

	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 


Istotne warunki umowy

Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

	W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zamiennych  zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. 

Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót.
	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

	klęski żywiołowe,

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
	błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót;

wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
	Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami:

	Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od  przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego
	Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
	Dopuszcza się zmianę kierownika budowy lub osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, za zgodą Zamawiającego i po przedstawieniu uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ i ogłoszeniu.
	Dopuszcza się zmianę podwykonawcy.

	W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 projektu umowy


Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
1	Załącznik 1	-	druk oferty cenowej.
2	Załącznik 2	-	szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3	Załącznik 3	-	projekt umowy.



Załącznik nr 1 do SIWZ: Druk oferty cenowej
                                     

 ..................................................
                                                                                                  Miejscowość i data

.................................................................
     Pieczęć adresowa Wykonawcy
                telefon/fax


OF E R T A    C E N O W A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST”.
UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail ……………………………………………, na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową ; ………………………………… PLN  (w tym podatek VAT)
(słownie…………………………….....................................................................………………………………………………….)
	Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w siwz, wizją lokalną terenu budowy oraz koszt wszystkich towarzyszących nakładów 

Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji/rękojmi na okres XX miesięcy.
	Termin wykonania zamówienia: dokumentacja techniczna w terminie do 31 maja 2012, całość zamówienia w terminie do dnia 15 listopad 2012 rok 
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………..



(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Załącznik  nr 1 do oferty  – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie
(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.





(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)

Załącznik  nr 2 do oferty  




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


Wykaz wykonanych robót budowlanych 


Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor


















(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)

Załącznik  nr 3 do oferty




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykaz osób jakimi dysponuje wykonawca 

Lp.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia *
Opis doświadczenia , wykształcenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia
Zakres wykonywanych czynności
Informacja 
o podstawie do dysponowania  osobami **
1






2






3










(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
* do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  9.3.1 b) SIWZ).
** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 Załącznik nr 4 do oferty  




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie
o posiadaniu wymaganych uprawnień


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
 „Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST”.

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.



(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do oferty  




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie wykonawcy
Z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: 
„Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST”.
Oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

Wskazane części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.
Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom 
(podać opis i zakres)
1.

......................................................................................
2.

......................................................................................
3.

................................................................................

Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez zamawiającego.


(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)
Załącznik nr 6 do oferty  




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


Oświadczenie
(zgodnie z art. 24 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759ze zm) 


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.




(miejscowość, data)	(podpis wykonawcy)



Załącznik nr 7 do oferty

Harmonogram rzeczowo-finasowy realizacji projektu




Element rzeczowy inwestycji/Koszt i Termin realizacji
Koszt netto wykonania elementu rzeczowego inwestycji 
Podatek VAT … % wg obowiązującej stawki
Koszt brutto wykonania elementu rzeczowego inwestycji 
Planowany termin wykonania elementu rzeczowego  (Wykonawca wypełnia przed rozpoczęciem etapu robót )

(w PLN)
(w PLN)
(w PLN)
(data)
I. Dokumentacja Projektowa:
1. Projekt sieci światłowodowej wraz z przyłączami
 
 
 
 
2. Projekt konfiguracji i instalacji sieciowych urządzeń aktywnych
 
 
 
 
3. Projekt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych 
 
 
 
 
II. Budowa przyłączy światłowodowych w relacjach:
1. Punkt Centralny Sieci - Stadion Miejski ; ul. Leśna 2 - 4J
 
 
 
 
2. Punkt Centralny Sieci - Klub Sportowy Alit; Oś. Wzgórze 14a - 4J
 
 
 
 
3. Punkt Centralny Sieci - Publiczne Przedszkole w Ożarowie; Oś. Wzgórze 52 - 4J
 
 
 
 
4. Punkt Centralny Sieci - Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie; Oś. Wzgórze 56 - 4J
 
 
 
 
5. Punkt Centralny Sieci  - Budynek Policji; ul. Jana Pawła II 13 - 4J
 
 
 
 
6. Punkt Centralny Sieci - Budynek OSP w Ożarowie; ul. Polna 3 - 4J
 
 
 
 
7. Punkt Centralny Sieci - Dworzec Autobusowy; róg ul. Kolejowej i Ostrowieckiej - 4J
 
 
 
 
8. Punkt Centralny Sieci - Budynek ZGKiM w Ożarowie; ul. Partyzantów 13 - 4J
 
 
 
 
9. Punkt Centralny Sieci - studnia przy ul. Sandomierskiej 15 - 4J
 
 
 
 
10. Punkt Centralny Sieci - studnia przy ul. Górnej - 4J
 
 
 
 
11. Punkt Centralny Sieci - studnia przy ul. Kolejowej 52 - 4J
 
 
 
 
12. Węzeł Główny Sieci - "Targowica" studnia przy ul. Kościuszki - 4J
 
 
 
 
13. Węzeł Główny Sieci - rezerwa studnia przy ul. Rynek - 8J
 
 
 
 
14. Węzeł Główny Sieci - rezerwa studnia przy ul. Spacerowej - 4J
 
 
 
 
III. Adaptacja pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi dla potrzeby punktów dostepowych 
1. Punkt Centralny Sieci - Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie; ul.Stodolna 1
 
 
 
 
2. Stadion Miejski ; ul. Leśna 2
 
 
 
 
3. Klub Sportowy Alit; Oś. Wzgórze 14a
 
 
 
 
4.  Publiczne Przedszkole w Ożarowie; Oś. Wzgórze 52
 
 
 
 
5. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie; Oś. Wzgórze 56
 
 
 
 
6. Budynek Policji; ul. Jana Pawła II 13
 
 
 
 
7. Budynek OSP w Ożarowie; ul. Polna 3
 
 
 
 
8. Dworzec Autobusowy; róg ul. Kolejowej i Ostrowieckiej 
 
 
 
 
9. Budynek ZGKiM w Ożarowie; ul. Partyzantów 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Dostawa i montaż  urządzeń HOT-SPOT
1. Dostawa i montaż urządzeń HOT-SPOT - 3 lokalizacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Dostawa i montaż  urządzeń INFOKIOSK
1. Dostawa i montaż kiosku internetowego wewnetrznego - 1 lokalizacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Dostawa sprzętu aktywnego
1. Dostawa i montaż sprzętu aktywnego
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST”.


realizowanych w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytet 2 -Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Adres obiektu: zgodnie z lokalizacją wg SIWZ 
Miejsce realizacji zadania: Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: 
GMINA OŻARÓW
27-530 OŻARÓW
UL. STODOLNA 1


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci światłowodowej na terenie miasta Ożarów, w której to skład wchodzi budowa rurociągów kablowych, budowa kanalizacji wtórnej oraz  budowa kabli światłowodowych łączących 12 lokalizacji (obiektów) na terenie miasta z punktem centralnym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie ul. Stodolna 1. 
Głównym celem zadania jest rozszerzenie infrastruktury teleinformatycznej w mieście i zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz innych placówek użyteczności publicznej. Budowa sieci jest planowana w oparciu o jednostki organizacyjne i oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Rozwiązanie to pozwoli na zintegrowanie wszystkich jednostek we wspólnej sieci, a przez to lepszą jakość, efektywność oraz wzrost ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną. 
Nie dopuszcza się wykorzystywania istniejącej kanalizacji teletechnicznej ani kabli światłowodowych od innych operatorów.
Zakres inwestycji obejmuje:
	Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji budowy tj. :
	Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, powykonawczych

Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami
Pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Opracowanie map do celów opiniodawczych i projektowych 
Pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu (opinie, ekspertyzy, pozwolenia administracyjne itp.)
Uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych
Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	Wybudowanie kanalizacji kablowej :
	Wybudowanie rurociągów kablowych dwuotworowych z rur RHDPE 40/3,7

Wybudowanie rurociągu kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4
Wybudowanie kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9
Wybudowanie studni kablowych typu SKR-2
	Zaciągnięcie do wybudowanych i istniejących rurociągów/kanalizacji kablowej kabli światłowodowych

Wykonanie pomiarów  reflektometrycznych i mocy optycznej wybudowanych linii światłowodowych
	Zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniu serwerowni w punkcie centralnym sieci

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla punktu centralnego oraz węzłów końcowych
Budowa instalacji dla punktów HOT-SPOT
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla instalacji HOT-SPOT
Dostawa i montaż punktu Infokiosk
Zadanie I – Opracowanie dokumentacji projektowej

Sieć telekomunikacyjną zakłada się wykonać w topologii gwiazdy z Punktu Centralnego zlokalizowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie do 12 jednostek projektowanych wg. tabeli poniżej:

Wykaz obiektów do przyłączenia :
Lokalizacja węzłów sieci
L.p.
Nazwa/adres węzła
Lokalizacja węzła
Instalacja przełącznicy
Uwagi
1
Punkt Centralny – Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie ul. Stodolna 1
Serwerownia parter
Szafa 19” 42U 800x1000 
Węzeł główny
+ Hot Spot
UMiG
2
Stadion – ul. Leśna 2
Monitoring
parter
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W1
3
Klub Sportowy Alit –              oś. Wzgórze 14a
Archiwum
parter
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W2
4
Publiczne Przedszkole w Ożarowie – oś. Wzgórze 52
Pok. Nauczycielski
1 piętro
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W3
5
ZS im. M. Skłodowskiej-Curie – oś. Wzgórze 56
S. Informatyczna
1 piętro
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W4
6
Ul. Sandomierska 15
Mufa w studzience
-
Studnia S1
7
Ul. Górna
Mufa w studzience
-
Studnia S2
8
Policja – ul. Jana Pawła II 13
Serwerownia
1 piętro
Szafa wisząca 19” 9U
Hot Spot HS2
9
Ochotnicza Straż Pożarna –  ul. Polna 3
Pom. w nowej części 1 piętro
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W5
10
Dworzec Autobusowy – róg ul. Kolejowej i Ostrowieckiej
Pom. socjalne 4
parter
Szafa wisząca 19” 9U
Hot Spot + Infokiosk HS3
11
Ul. Kolejowa 52
Mufa w 
studzience
-
Studnia S3
12
ZGKiM w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
Pom. socjalne
parter
Szafa wisząca 19” 9U
Węzeł W6
13
Targowica
ul. Kościuszki
Mufa w studzience
-
Studnia S4

	Zestawienie kabli światłowodowych
Odcinek

Typ kabla
Długość trasowa 
[m]
Długość rzeczywista [m]
UMiG – ZR1
Z-XOTKtd 64J
140
190
ZR1 – ZR2
Z-XOTKtd 20J
530
580
ZR2 – W3                 PP Wzgórze  52
Z-XOTKtd 4J
40
80
ZR2 – ZR3
Z-XOTKtd 16J
265
315
ZR3 – W2                 Alit Wzgórze 14a
Z-XOTKtd 4J
40
70
ZR3 – ZR4
Z-XOTKtd 12J
60
90
ZR4 – W4                ZS Wzgórze 56
Z-XOTKtd 4J
440
490
ZR4 – ZR5
Z-XOTKtd 8J
340
380
ZR5 – W1        Stadion Leśna 2
Z-XOTKtd 4J
40
80
ZR5 – S4 
Targowica
Z-XOTKtd 4J
260
300
ZR1 – ZR6
Z-XOTKtd 40J
165
205
ZR6 – W5
OSP Polna 3
Z-XOTKtd 4J
340
390
ZR6 – ZR7
Z-XOTKtd 36J
140
180
ZR7 – S2
Ul. Górna 
Z-XOTKtd 4J
110
150
ZR7 – ZR8
Z-XOTKtd 12J
170
210
ZR8 – HS2
Policja JP II 13
Z-XOTKtd 4J
30
60
ZR8 – ZR9
Z-XOTKtd 8J
870
930
ZR9 – S1
Sandomierska 15
Z-XOTKtd 4J
35
65
ZR9 – W6
ZGKiM
Z-XOTKtd 4J
1125
1230
ZR7 – ZR10
Z-XOTKtd 12J
170
205
ZR10 – HS3
PKS
Z-XOTKtd 8J
110
140
ZR10 – S3
Kolejowa 52
Z-XOTKtd 4J
 560
610

	Zestawienie rurociągu kablowego
Odcinek

Długość trasowa
 [m]
Typ projektowanej kanalizacji
Uwagi
UMiG – ZR1
130
Rura wtórna
1x RHDPE 32/2,9
W istniejącej kanalizacji
1x RHDPE 125/7,1
ZR1 – ZR2
479
Rura wtórna
1x RHDPE 32/2,9
W istniejącej kanalizacji
1x RHDPE 125/7,1
ZR2 – W3                 PP Wzgórze  52
32
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR2 – ZR3
250
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR3 – W2                 Alit Wzgórze 14a
20
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR3 – ZR4
53
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR4 – W4                ZS Wzgórze 56
367
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR4 – ZR5
326
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR5 – W1        Stadion Leśna 2
10
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR5 – S4 
Targowica
240
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR1 – ZR6

155
Rura wtórna
1x RHDPE 32/2,9
100m w istniej. 125/7,1
55m rewitalizacja rynku
ZR6 – W5
OSP Polna 3
280
-
Istniejący rurociąg
2x RHDPE 40/3,7
ZR6 – ZR7
132
Rura wtórna
1x RHDPE 32/2,9
W kanalizacji pierwotnej z rewitalizacji rynku
ZR7 – S2
Ul. Górna 
80
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR7 – ZR8
162
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR8 – HS2
Policja JP II 13
8
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR8 – ZR9
835
135m RHDPE 32/2,9 ;
700m 2x RHDPE 40/3,7
135m 1x rura wtórna rewitalizacja rynku ;
700m proj. rurociąg 2ot
ZR9 – S1
Sandomierska 15
20
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR9 – W6
ZGKiM
1050
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR7 – ZR10
160
Rura wtórna
1x RHDPE 32/2,9
W kanalizacji pierwotnej z rewitalizacji rynku
ZR10 – HS3
PKS
140
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
ZR10 – S3
Kolejowa 52
530
Rurociąg 
2x RHDPE 40/3,7
Całość do wybudowania
	
Zestawienie złączy kablowych
Symbol złącza

Typ złącza
Lokalizacja
Uwagi
ZR1
FIST-GCO2-BD6
Spacerowa/Stodolna
Istn. Studnia
ZR2
FIST-GCO2-BD6
Okolice Wzgórze 40
Istn. Studnia
ZR3
FIST-GCO2-BD6
Okolice Wzgórze 27
Proj. Studnia
ZR4
FIST-GCO2-BD6
Okolice Wzgórze 17,18
Proj. Studnia
ZR5
FIST-GCO2-BD6
Teren Stadionu
Proj. Studnia
ZR6
FIST-GCO2-BD6
Spacerowa/Krótka
Istn. Studnia
ZR7
FIST-GCO2-BD6
Krótka/Rynek
Istn. Studnia
ZR8
FIST-GCO2-BD6
Okolice Policji
Proj. Studnia
ZR9
FIST-GCO2-BD6
Okolice Sandomierskiej
Proj. Studnia
ZR10
FIST-GCO2-BD6
Kolejowa/Ostrowiecka
Proj. Studnia
S1
FIST-GCO2-BD6
Sandomierska 15
Proj. Studnia
S2
FIST-GCO2-BD6
Górna
Proj. Studnia
S3
FIST-GCO2-BD6
Kolejowa 52
Proj. Studnia
S4
FIST-GCO2-BD6
Teren Targowicy
Proj. Studnia

Szkielet sieci telekomunikacyjnej stanowić będzie rurociąg kablowy budowany z dwóch rur RHDPE fi 40/3,7. W miejscach załamań, odgałęzień oraz jako studnie przelotowe należy przewidzieć studnie kablowe typu SKR-2. Jeżeli na etapie opracowywania projektu zaistnieje konieczność zastosowanie studni innego typu niż zakładana, Wykonawca dobierze typ studni adekwatnie do potrzeb i możliwości posadowienia w terenie. W studniach przewiduje się umieszczać złącza kablowe i zapasy kabla. Przyłącza do budynków projektować rurociągiem kablowym dwu-otworowym z rur RHDPE 40/3,7. 
Dokumentacja musi spełnić wszelkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym, zawierać wszelkie potrzebne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Projekt należy opracować w oparciu o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Lokalizacja inwestycji celu publicznego" (Załącznik nr l.lc i nr l.ld) oraz „Koncepcję programowo-przestrzenną" (Załącznik nr l.le).
Na podstawie sporządzonych opracowań projektowych, należy opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa musi zostać zatwierdzona przez Inwestora przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków oprawionych w sztywna formę oraz w postaci elektronicznej na nośniku pamięci, wykonaną w ogólnie dostępnych rynkowo programach edytorskich i graficznych Microsoft Office (Word, Excel), Autocad i innych uzgodnionych przed rozpoczęciem prac projektowych z Zamawiającym.
Szczegółowe wymagania w zakresie budowy kanalizacji pierwotnej, kanalizacji wtórnej, rurociągu kablowego przedstawiono w Koncepcji Programowo Przestrzennej, Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz na Schemacie blokowym sieci światłowodowej na terenie Ożarowa.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie do Koncepcji Programowo-Przestrzennej i  Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności, zapisy z niniejszego opracowania należy traktować jako nadrzędne.

Zadanie II – Budowa sieci światłowodowej

Projekt przewiduje połączenie głównego węzła w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów z 12 węzłami końcowymi. W tym celu planuje się wybudowanie rurociągów kablowych dwuotworowych oraz wykorzystanie istniejących rurociągów/kanalizacji kablowej. Do budowy rurociągów dwuotworowych należy użyć rur RHDPE 40/3,7. Wzdłuż ulic Brzozowej, Klonowej i Kolejowej wraz z rurociągiem dwuotworowym należy ułożyć rurę karbowaną z linką w celu ułatwienia wciągania  kabli o symbolu RHDPEk-F 110/9,4. W rejonie ulic Spacerowej, Krótkiej, Długiej i Brzozowej w kanalizacji pierwotnej wybudowanej w ramach Rewitalizacji Rynku Ożarowa, zostanie wykonana kanalizacja wtórna z rur RHDPE 32/2,9. Rura wtórna RHDPE 32/2,9 zostanie ułożona także w kanalizacji odchodzącej od Urzędu Miasta i Gminy do okolicy budynku os. Wzgórze 40 oraz do okolicy SPZOZ przy ul. Spacerowej 10 (połączenie z kanalizacją Rewitalizacji Rynku). Rurę należy dołożyć do istniejącej kanalizacji RHDPE 125/7,1. W rejonie ulic Krótkiej i Spacerowej należy wykonać łącznik pomiędzy kanalizacją budowaną w ramach Rewitalizacji Rynku oraz istniejącym rurociągiem 2x RHDPE 40/3,7 w celu doprowadzenia kabla światłowodowego do OSP ul. Polna 3. Dopuszcza się stosowanie do budowy kanalizacji rury innego typu o takiej samej lub podobnej średnicy spełniające normy. Rurociągi należy układać bezpośrednio w ziemi na głębokości min. 1m na podsypce piaskowej. Na ciągu projektowanych rurociągów w miejscach załamań, odgałęzień oraz jako studnie przelotowe projektuje się nabudować studnie kablowe typu SKR-2 (lub inne jeśli to konieczne). Do studni tych należy stosować odpowiednio mocne ramy i pokrywy dobrane do danej lokalizacji (trawnik, chodnik, parking itp.) zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Na odcinkach od budynku, gdzie zakończony będzie kabel, do pierwszej studni przed budynkiem należy ułożyć rurociąg kablowy z 2 rur typu RHDPE 40/3,7. Należy stosować rury oznaczone różnymi kolorami. Niewykorzystane rury należy zaślepić. 
Przy przejściach pod jezdniami i przy skrzyżowaniach z innymi mediami na budowanych rurach kanalizacji kablowej i rurociągu należy stosować rury ochronne lub ławy betonowe zgodnie z wymaganiami technicznymi i normami.
Rurociąg kablowy oznaczyć dwoma taśmami, taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą ułożyć bezpośrednio na rurociągu, taśmę ostrzegawczą w połowie głębokości wykopu. Taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą należy wprowadzić na słupki oznaczeniowo-pomiarowe SOP.




Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

II.1. Budowa kanalizacji:
Budowa rurociągu 2-otworowego			- około 3 933,0 mb.		-  7,866 kmo
Budowa kanalizacji wtórnej z rury RHDPE 32/2,9 	- około 1056,0 mb.
Ułożenie rury RHDPEk-F 110/9,4			- około 1230,0 mb.
Budowa studni SKR-2					-  około 36 szt.
Montaż muf FIST-GCO2-BD6-NN-PO00	- około 14 szt.

II.2. Budowa kabli światłowodowych dla sieci szerokopasmowej
W budowanej sieci proponuje się kable światłowodowe o następujących profilach:
Budowa kabla światłowodowego 64J		- około 190 mb.
Budowa kabla światłowodowego 40J		- około 205 mb.
Budowa kabla światłowodowego 36J		- około 180 mb.
Budowa kabla światłowodowego 20J		- około 580 mb.
Budowa kabla światłowodowego  16J		- około 315 mb.
Budowa kabla światłowodowego 12J		- około 505 mb.
Budowa kabla światłowodowego 8J			- około 1450 mb.
Budowa kabla światłowodowego 4J			- około 3525 mb.
Od Punktu Centralnego do poszczególnych lokalizacji zostaną zaciągnięte kable światłowodowe. Kable światłowodowe należy zaciągnąć do kanalizacji kablowej w rurach wtórnych (kanalizacji wtórnej), natomiast w rurociągu kablowym układać bezpośrednio w rurach 40/3,7. W studniach kablowych należy zachować ciągłość rur przez łączenie ich gwintowanymi złączkami ZRs 40, ZRs 32 lub złączkami redukcyjnymi ZRs40/32 w miejscach łączenia z rurami kanalizacji wtórnej. W budynkach, do miejsca zakończenia kabla w przełącznicy, kabel układać w wężu trudnopalnym. Przewiduje się zastosowanie kabla zewnętrznego tubowego całkowicie dielektrycznego z suchym uszczelnieniem ośrodka z włóknami jednomodowymi Z-XOTKtd. Włókna jednomodowe umożliwiają transmisję sygnałów na długościach fali 1310 i 1550 nm. Parametry włókien powinny być zgodne z zaleceniami ITU-T-G.652 i normami IEC serii 60793-1, oraz EN serii 188000 i powinny spełniać następujące wymagania, jako minimum:
•	tłumienność dla 1310 nm   < 0,38 dB/km
•	tłumienność dla 1550 nm   < 0,25 dB/km
Wszystkie kable światłowodowe należy zakończyć w przełącznicach panelowych w szafach teleinformatycznych złączami światłowodowymi typu E2000/APC.
Kable światłowodowe należy zaciągnąć do kanalizacji wtórnej i rurociągu metodą pneumatyczną. Ewentualnie dopuszcza się zaciąganie mechaniczne z kontrolowaną siłą naciągu kabla. Wszystkie wprowadzenia i wyprowadzenia kabla światłowodowego z rur osłonowych należy uszczelnić. W celu identyfikacji kabli należy zastosować przywieszki identyfikacyjne z relacją kabla, typem oraz nazwą Inwestora.
W studniach kablowych umieścić złącza kablowe i zapasy technologiczne kabli światłowodowych. Złącza zabezpieczyć mufami kablowymi przymocowanymi do ścian studni. Przy złączach pozostawić zapasy kabla. W ostatniej studni przed budynkiem, lub w budynku w którym zostanie zakończony kabel należy pozostawić zapas kabla. Przy złączach pozostawić zapas kabla ok. 15 mb w pozostałych przypadkach ok. 30 mb. Zapasy kabla umieścić na stelażach zapasu mocowanych do ścian studni oraz w skrzynkach kablowych na ścianie pomieszczenia.

II.3 Opis wprowadzenia i zakończenia kabli OTK w budynkach

Punkt Centralny – Urząd Miasta i Gminy Ożarów
Kabel światłowodowy wprowadzić w istniejącej kanalizacji kablowej w rurze ochronnej RHDPE 32/2,9. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 42U 19” 800x1000 firmy HP (typ dobrać do szafy istniejącej). Szafę należy zamocować w pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru. Należy zastosować kabel o przekroju 64 włókien oraz zakończyć na przełącznicach światłowodowych PS-19/48 2U, PS-19/24 z wyposażeniem.
Istniejącą szafę 42U 600x600 z urządzeniami należy wymienić na szafę projektowaną HP 42U 800x1000, przekładając wszystkie istniejące elementy.   
Na dachu Urzędu należy zainstalować punkt dostępu do Internetu Hot Spot i połączyć go z szafą w serwerowni.

W1 – Stadion ul. Leśna
Od złącza ZR5 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej na terenie stadionu, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pomieszczeniu monitoringu (parter), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

W2 – Klub Sportowy Alit os. Wzgórze 14a
Od złącza ZR3 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach os. Wzgórze 27, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pomieszczeniu archiwum (parter), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

W3 – Publiczne Przedszkole w Ożarowie os. Wzgórze 52
Od złącza ZR2 w istniejącej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach os. Wzgórze 40, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pokoju nauczycielskim (1 piętro), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

W4 – ZS im. M.Skłodowskiej-Curie os. Wzgórze 56
Od złącza ZR4 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach os. Wzgórze 17,18, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w sali komputerowej (1 piętro), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

S1 – studnia ul. Sandomierska 15
Od złącza ZR9 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Sandomierskiej, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. Kabel zakończyć w projektowanej studni SKR-2 w okolicach ul. Sandomierskiej 15. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć w mufie kablowej FIST GCO2.
S2 – studnia ul. Górna
Od złącza ZR7 w istniejącej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Krótka/Rynek, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. Kabel zakończyć w projektowanej studni SKR-2 w okolicach ul. Górnej. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć w mufie kablowej FIST GCO2.

HS1 – Policja ul. Jana Pawła II 13
Od złącza ZR8 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach budynku Policji, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w serwerowni (1 piętro), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.
Na dachu budynku należy zainstalować punkt dostępu do internetu Hot Spot i połączyć go z szafą w serwerowni.

W5 – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Polna 3
Od złącza ZR6 w istniejącej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Spacerowa/Krótka, należy wybudować odcinek z rur 2x RHDPE 40/3,7 w celu połączenia się z istniejącym rurociągiem 2x RHDPE 32/2,9, biegnącym w stronę OSP. Kabel światłowodowy ułożyć w istniejącym rurociągu kablowym 2x RHDPE 40/3,7. Od ostatniej istniejącej studni zlokalizowanej w okolicach garażu OSP do budynku, ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pomieszczeniu na 1 piętrze w nowej części budynku, dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

HS2 – Dworzec Autobusowy róg ul. Kolejowej i ul. Ostrowieckiej
Od złącza ZR10 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Kolejowej i Ostrowieckiej, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pomieszczeniu socjalnym nr 4 (parter), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 8 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.
Na dachu budynku należy zainstalować punkt dostępu do internetu Hot Spot i połączyć go z projektowaną szafą.
Wewnątrz budynku na poziomie parteru należy zamontować Infokiosk i połączyć go z projektowaną szafą.

S3 – studnia ul. Kolejowa 52
Od złącza ZR10 w istniejącej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Kolejowej i Ostrowieckiej, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. Kabel zakończyć w projektowanej studni SKR-2 w okolicach ul. Górnej. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć w mufie kablowej FIST GCO2.

W6 – ZGKiM w Ożarowie ul. Partyzantów 13
Od złącza ZR9 w projektowanej studni SKR2 zlokalizowanej w okolicach ul. Sandomierskiej, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Od studni do budynku ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. Rurociąg między ulicą Sandomierską, a ulicą Partyzantów wybudować w obrębie działek nr 1610 i nr 1612/2. W budynku kabel układać w wężu trudnopalnym dodatkowo zabezpieczonym w listwach i doprowadzić do szafy dystrybucyjnej 9U 19”. Szafę należy zamocować na ścianie w pomieszczeniu socjalnym (parter), dodatkowo wewnątrz szafy zainstalować system kontroli dostępu. W szafie należy zainstalować urządzenia zgodnie z zestawieniem materiałów podanych w tabeli. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć na przełącznicy światłowodowej PS-19/12 1U z wyposażeniem.

S4 – studnia na terenie „Targowicy” ul. Kościuszki 
Od złącza ZR5 w istniejącej studni SKR2 zlokalizowanej na terenie stadionu, kabel światłowodowy ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Ułożyć rurociąg z 2 rur RHDPE 40/3,7. Kabel zakończyć w projektowanej studni SKR-2 na terenie „Targowicy” przy ul. Kościuszki. Należy zastosować kabel o przekroju 4 włókien oraz zakończyć w mufie kablowej FIST GCO2.

W lokalizacjach należy zainstalować metalowe szafy teleinformatyczne o wys. 9U 19-to calowe. Wyjątek stanowi Urząd Miasta i Gminy Ożarów, gdzie zamontowana będzie szafa serwerowa o wys. 42U 800x1000 firmy HP (typ jak istniejąca).
We wszystkich szafach należy zamontować przełącznice światłowodowe panelowe (gdzie należy zakończyć kabel światłowodowy) oraz dodatkowe wyposażenie, takie jak półki, listwy zasilające 230V, wentylatory itp. Dla wszystkich lokalizacji należy przygotować wydzielony obwód zasilający szafy oraz instalację uziemienia.

	Wyposażenie każdej z 8 lokalizacji zakończonej w budynku 
Lp
Nazwa
ilość
1
Przełącznica światłowodowa zgodnie z zapotrzebowaniem, wyposażona.
1
2
Patchcord E2000/APC - LC/PC 2,5m
4
3
Szafa wisząca dzielona 9U
1
4
Listwa zasilająca 9 gniazd
1
5
Panel wentylacyjny 2 wentylatory
1
6
Termostat zamykający KTS
1
7
Półka stała do szafy
1
8
Uchwyt kabla 88x88mm z płytką boczną (kpi. 5 sztuk)
1
9
Panel porządkujący 1U
1
10
Moduł SFP MiniGBIC 1000BaseLX LC
2
11
Switch zarządzalny 24 porty PoE RJ45 + 4 porty SFP
1
Zadanie III - adaptacja pomieszczeń węzłów

III .1  Zakres prac adaptacyjnych

Punkt Centralny – Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
- Wykonanie wykładziny antystatycznej w pomieszczeniu serwerowni  – powierzchnia ok.  30,0m2.
- Wymiana drzwi na antywłamaniowe stalowe klasy C – 2szt. 
- Zabezpieczenie okien 2x(100x50) i 1x(300x150) folią antywłamaniową – 1kpl. 
-	Dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej 42U 19” 800x1000 
-	Przełożenie urządzeń z istniejącej szafy do projektowanej
-	Wykonanie instalacji kontroli dostępu do serwerowni – 1kpl.

III.2 Wymagania w stosunku do robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Uszkodzone podczas robót budowlanych powierzchnie ścian i sufitów należy naprawić i doprowadzić do stanu wyjściowego sprzed adaptacji pomieszczeń.
Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane elementy powinien wynosić: 60 m-cy.

Wymagania dotyczące systemu kontroli dostępu  do szafy teleinformatycznych
System kontroli dostępu szaf teleinformatycznych powinien:
	uniemożliwiać ingerencję  nieuprawnionej osoby do strefy chronionej,

umożliwiać kontrolę otworzenia i zamknięcia szafy przez pracowników,
poprawną pracę sterowników w przypadku chwilowego zaniku napięcia,
rejestrować w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie z podaniem typu zdarzenia, daty i czasu zajścia z opóźnieniem nie większym niż 60 sekund,
umożliwiać wejście do strefy chronionej w przypadku awarii czytnika kart dostępu lub manipulatora poprzez zwolnienie zamknięcia drzwi lub innego urządzenia blokującego przez uprawnionego operatora
	być odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne, wyładowania elektryczności statycznej i atmosferycznej,
umożliwiać przeprowadzenie kontroli sprawności systemu lub poszczególnych jego elementów i urządzeń,
sygnalizować wykryte uszkodzenia w systemie w czasie nie dłuższym niż 20 sekund, sabotaż ze wskazaniem lokalizacji, otwarcie przejścia kontrolowanego bez przyznania dostępu ze wskazaniem miejsca oraz wchodzenie do programu systemu kontroli dostępu przez osobę nieuprawnioną.
 Dostęp do szaf teleinformatycznych upoważnionych pracowników, powinien odbywać się na podstawie kart identyfikacyjnych zgodnie z procedurami nadawania i cofania uprawnień. Ilość kart ustalić z użytkownikiem na etapie projektowania. Osoba uprawniona, po zbliżeniu karty do czytnika uzyskuje dostęp do szafy przez odblokowanie zamka elektromagnetycznego w drzwiach. System kontroli dostępu powinien składać się z :
	modułu sprawującego kontrolę dostępu i sterującego działaniem zamka elektromagnetycznego drzwi,

czytników kart zbliżeniowych umiejscowionego przy szafie,
kart zbliżeniowych standard UNIQUE 125 kHz.

Wymagania dotyczące systemu kontroli dostępu pomieszczenia
System kontroli dostępu powinien:
	uniemożliwiać wejście nieuprawnionej osoby do strefy chronionej,

umożliwiać kontrolę wejść i wyjść pracowników,
poprawną pracę sterowników w przypadku chwilowego zaniku napięcia,
rejestrować w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie z podaniem typu zdarzenia, daty i czasu zajścia z opóźnieniem nie większym niż 60 sekund,
umożliwiać wejście do strefy chronionej w przypadku awarii czytnika kart dostępu lub manipulatora poprzez zwolnienie zamknięcia drzwi lub innego urządzenia blokującego przez uprawnionego operatora, a także szybkie odblokowywanie w przypadku pożaru, ewakuacji, alarmu lub innego zdarzenia losowego,
	być odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne, wyładowania elektryczności statycznej i atmosferycznej,
umożliwiać przeprowadzenie kontroli sprawności systemu lub poszczególnych jego elementów i urządzeń,
sygnalizować wykryte uszkodzenia w systemie w czasie nie dłuższym niż 20 sekund, sabotaż ze wskazaniem lokalizacji, otwarcie przejścia kontrolowanego bez przyznania dostępu ze wskazaniem miejsca oraz wchodzenie do programu systemu kontroli dostępu przez osobę nieuprawnioną.
 Wejścia do pomieszczeń przeznaczonych dla lokalizacji serwerów należy objąć systemem dwustronnej (wejście/wyjście) kontroli dostępu poprzez zainstalowanie czytników kart zbliżeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dostęp do pomieszczeń upoważnionych pracowników, powinien odbywać się na podstawie kart identyfikacyjnych zgodnie z procedurami nadawania i cofania uprawnień. Ilość kart ustalić z użytkownikiem na etapie projektowania. Osoba uprawniona, po zbliżeniu karty do czytnika uzyskuje dostęp do pomieszczenia przez odblokowanie zamka elektromagnetycznego w drzwiach wejściowych. System kontroli dostępu powinien być przystosowany do obsługi minimum jednego przejścia i składać się z :
	modułu sprawującego kontrolę dostępu i sterującego działaniem zamka elektromagnetycznego drzwi,

czytników kart zbliżeniowych umiejscowionego przy drzwiach wejściowych,
zamka elektromagnetycznego w drzwiach wejściowych,
kart zbliżeniowych standard UNIQUE 125 kHz.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu drzwi antywłamaniowych
Drzwi antywłamaniowe instalowane w ramach projektu powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
• drzwi stalowe antywłamaniowe o odporności na włamanie klasy „C” z wypełnieniem do klasy odporności ogniowej EI 30,
• kolor drzwi zgodnym z pozostałymi drzwiami znajdującymi się na danej kondygnacji budynku,
• dwa zamki atestowane,
• przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie,
• odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych nie powinno być większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy (największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm),
• należy sprawdzić jakość materiałów, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć,
• osadzenie w przygotowanych otworach ościeżnic, progu oraz drzwi wewnętrznych o wymiarach, typach jak w projekcie,
• wywiezienie na składowisko odpadów starych drzwi wraz z ościeżnicą,
• poszerzenie otworów drzwiowych,
• mocowanie kotwami w murach, po trzy sztuki na każdym elemencie pionowym, na progu i na nadprożu po jednej kotwie.

Wymagania dotyczące prac dodatkowych towarzyszących
W ramach projektu konieczne jest wykonanie prac dodatkowych towarzyszących, wynikających z prac instalacyjnych. W zakres prac dodatkowych wchodzą:

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
W skład prac rozbiórkowych prowadzonych w ramach projektu wchodzą:
• wyniesienie wszystkich mebli i elementów zagospodarowania z przyszłego pomieszczenia
przeznaczonego na serwerownie,
• usunięcie ze ścian wszystkich gwoździ, haczyków i innych przedmiotów utrudniających późniejsze prace remontowe.

Prace tynkarskie (we wskazanych lokalizacjach)
Prace tynkarskie wykonywane w ramach projektu powinny charakteryzować się następującymi cechami:
• tynki cementowo - wapienne kat. III na ścianach wewnętrznych i sufitach
• dwuwarstwowe zacierane "na gładko",
• grubość obrzutki 20 mm,
• grubość narzutu 8 - 15 mm,
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm w liczbie nie
większej niż 3 na długości łaty 2 m.

Położenie gładzi (we wskazanych lokalizacjach)
Wykonanie gładzi w ramach projektu powinno charakteryzować się następującymi cechami:
• wykonanie gładzi gipsowej, nakładanej ręcznie na powierzchni tynków ścian i sufitów.
• grubość warstwy gładzi do 5 mm,
• nie dopuszczalne jest występowanie na powierzchni gładzi: prześwitów podłoża, plam, korozji stali,
wyprysków, plam, smug zacieków i spękań,
• odchylenie gładzi od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż 2 mm na długości dwumetrowej łaty oraz 1,5 mm /1m. Odchylenie płaszczyzny o wysokości do 3,5 m od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na całej wysokości.

Malowanie 
Malowanie jest końcowym etapem adaptacji pomieszczenia na serwerownię. W czasie malowania należy zwrócić uwagę na:
• pomalowanie dwukrotne emulsyjne ścian i sufitów na podłożach gipsowych - gładziach,
• powierzchnia pomalowana powinna być bez uszkodzeń, smug, prześwitów plam i śladów pędzla,
• nie dopuszcza się spękań i łuszczenia,
• faktura wymalowania

Zadanie IV – instalacja punktów HOT SPOT

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu w postaci punktów dostępowych Hot Spot. Zakłada się wybudowanie anten w 3 lokalizacjach tj. Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie ul. Stodolna 1 ; budynek Policji ul. Jana Pawła II 13 ; Dworzec Autobusowy ul. Kolejowa/Ostrowiecka. 

1.1. Budowa publicznych bezprzewodowych punktów dostępowych
W ramach projektu w wybranych lokalizacjach zostaną uruchomione bezprzewodowe punkty dostępowe, gwarantujące bezprzewodowy dostęp do sieci Internet oraz usług. Głównym celem uruchomienia sieci bezprzewodowych punktów dostępu do sieci Internet są:
	zapewnienie okazjonalnego dostęp do Internetu dla użytkowników mobilnych (np.

turyści, petenci urzędów);
wspieranie działania dotyczącego likwidacji zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego;
zapewnienie możliwości załatwiania spraw droga elektroniczną, w szczególności
dostęp do usług publicznych oferowanych przez Urząd Miasta  czy tez ePUAP
W ramach budowy sieci hot-spot w budynkach zostaną zainstalowane urządzenia sieci bezprzewodowej, wykorzystujące lokalne połączenia do dostawców sieci Internet. Korzystanie z sieci bezprzewodowej zgodnie z założeniami projektu będzie darmowe.

1.2. Miejsce instalacji HotSpota
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu w postaci punktów dostępowych Hot Spot. Zakłada się wybudowanie anten w 3 lokalizacjach. Dokładne rozmieszczenie punktów należy uzgodnić z inwestorem na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
W związku z wymaganiami, jakie na Jednostki Samorządu Terytorialnego nakłada Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez JST projektowany system musi umożliwić spełnienie minimalnych wymagań:
· Ograniczyć wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia – nie więcej niż 256 kilobitów/s;
· Łączny czas trwania połączeń w okresie następujących po sobie 24 godzin nie większy niż 60 minut dziennie;
· Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowego indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń
W związku z tym, w ramach realizacji projektu musi zostać wdrożony system umożliwiający:
·  Zarządzanie politykami bezpieczeństwa
·  Zarządzanie pasmem radiowym
·  Zarządzanie jakością transmisji
Urządzenia sieci bezprzewodowej zostaną połączone z siecią LAN w JST z wykorzystaniem przełączników sieciowych posiadających porty min. 10/100 Base-T.
Urządzenia bezprzewodowe mogą być zarządzane:
·  Centralnie, z aplikacji zarządzającej;
·  Lokalnie, tzn. każdy punkt dostępowy będzie zarządzany w sposób autonomiczny

1.4. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu Zamówienia
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, urządzenia, materiały itp. dostarczone przez
wykonawcę muszą:
	być ze sobą kompatybilne w zakresie zapewniającym osiągnięcie wymaganej funkcjonalności;

posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające, że spełniają ogólnie obowiązujące przepisy i normy;
być nowe, w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta;
spełniać wymagania i posiadać parametry takie jak opisane w punkcie 3. Opis wymagań szczegółowych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia lub lepsze;
Ponadto Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie komponenty, akcesoria (kable, zasilacze,złącza itp.) i licencje do dostarczanych systemów, niezbędne do ich prawidłowego
funkcjonowania.

2. Zakres prac

2.1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej
Oferent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji wykonawczej dla każdej lokalizacji, w której będzie instalowany Hot Spot. Należy wziąć pod uwagę fakt, że część z budynków może być objęta nadzorem konserwatorskim, w związku z tym w gestii Oferenta pozostaje ustalenie możliwości i sposobu instalacji fizycznej Hot Spota.
Wykonanie dokumentacji wykonawczej o zakresie poniżej wymienionym wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, a następnie instalacja stacji Hot Spot na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna zostać przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie, co najmniej 14 dni przed datą zakończenia prac projektowych.
Rozpoczęcie prac instalacyjnych musi być poprzedzone zatwierdzeniem dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego.
Dokumentacja wykonawcza winna zawierać rysunki i opisy służące wykonawcy do zrealizowania prac, a Zamawiającemu do wyegzekwowania realizacji zgodnej z dokumentacją.

2.2. Montaż i uruchomienie Hotspot 
Wykonawca zamontuje i uruchomi zewnętrzne hotspoty na obiektach w lokalizacjach określonych w SIWZ. Montaż zostanie wykonany na podstawie dokumentacji wykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wykonawca zamontuje Anteny na Konstrukcjach nośnych i ustawi je w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie charakterystyki promieniowania Anten w celu pokrycia jak największego obszaru wokół obiektów. Anteny zostaną połączone z Interfejsami radiowymi za pomocą Kabli antenowych.
Wszystkie zewnętrzne złącza antenowe zostaną zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Najpierw zostaną zaizolowane taśmą samowulkanizującą, następnie taśmą izolacyjną. Całość zostanie zabezpieczona za pomocą opaski.
Bramki Hot Spot zostaną zamontowane na Konstrukcjach nośnych. Należy je podłączyć do Punktów Dystrybucyjnych za pomocą kabla FTP położonego w osłonie (listwy, rurki lub peszel).
Przebieg trasy kablowej, sposób montażu oraz rodzaj osłony kabla zostanie uzgodniony z
Zamawiającym. Do każdej Bramki Hot Spota należy poprowadzić dwa kable FTP – podstawowy  i zapasowy oraz pozostawić zapas o długości co najmniej 1,5m. Kabel podstawowy zostanie podłączony do Bramki Hot Spot, kabel zapasowy pozostanie niepołączony, końcówka kabla zapasowego powinna zostać odpowiednio zabezpieczona. Wszystkie kable powinny być umocowane w sposób zabezpieczający przed zmianą położenia kabla (szczególnie na zewnątrz budynku). Każdy kabel FTP zostanie wyposażony w Zabezpieczenie przeciw przepięciowe LAN.
Ekran ochronny kabla FTP oraz Zabezpieczenie przeciw przepięciowe LAN zostaną podłączone do istniejącego uziemienia w Punkcie Dystrybucyjnym. Maszty antenowe zostaną podłączone do istniejącej na obiektach instalacji odgromowej. Bramki Hot Spot będą zasilane w technologii Power over Ethernet. Wykonawca oznakuje wszystkie elementy (anteny, kable antenowe i FTP, Bramki Hot Spot) w sposób umożliwiający ich identyfikację. Wszystkie instalacje zostaną wykonane przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Przewody FTP wewnątrz budynku układać w listwach i korytach elektroinstalacyjnych w ciągach pionowych i poziomych. Prace prowadzone będą w czynnych obiektach. Wykonane otwory w ścianach i stropie nie mogą osłabić elementów konstrukcyjnych budynków.
Kable należy układać wzdłuż ścian budynku (należy przestrzegać zalecenia, aby maksymalne zgięcie kabla nie było mniejsze niż norma katalogowa) w kanałach lub listwach elektroinstalacyjnych.
Całość zostanie uruchomiona w sposób zapewniający bezprzewodową transmisję na potrzeby Hot Spota. W szczególności Wykonawca zadba o optymalny wybór kanałów radiowych dla każdego interfejsu radiowego w celu zminimalizowania zakłóceń.

2.3. Konfiguracja Hot Spot
Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i uruchomi Bramki Hot Spotów, które zapewnią funkcjonalność:
- dynamiczna translacja adresów - bez względu na ustawienia numeru IP terminala (nr IP statyczny, dynamiczny, publiczny, prywatny) użytkownik powinien móc korzystać z Hot Spota bez konieczności modyfikacji swoich ustawień;
- wyświetlanie strony startowej wraz z regulaminem – użytkownik po podłączeniu się do Hot Spota bez względu na wpisany w przeglądarkę adres powinien zobaczyć stronę startową;
- dopóki użytkownik nie zaakceptuje regulaminu nie może uzyskać dostępu do Internetu;
- po zaakceptowaniu regulaminu użytkownik uzyskuje dostęp Internetu;
- wyświetlanie strony startowej i konieczność akceptacji regulaminu w zadanych interwałach czasowych;
- strona startowa na serwerze WWW Zamawiającego;
- Hot Spot będzie rejestrował następujące dane w pamięci nieulotnej:
	- adres MAC użytkownika;
	- adres, do którego użytkownik nawiązał połączenie;
	- data i godzina połączenia;
- blokada bezpośredniej komunikacji pomiędzy użytkownikami Hot Spota;
- sterowanie pasmem (osobno upload i download) dla każdego użytkownika;
- domyślne filtrowanie przez firewall całego ruchu z dopuszczeniem usług:
	- DNS;
	- http;
	- https;
	- poczta;
	- komunikatory tekstowe (gadu-gadu, skype, messeger);
- możliwość integracji z zewnętrznym serwerem radius przy użyciu szyfrowanego tunelu VPN;
- system powinien umożliwiać zautoryzowanie użytkownika za pomocą wysłania przez niego sms'a pod wskazany numer premium. Numer premium powinien być obsługiwany przez dowolnego operatora. Treść sms'a powinna być opcjonalnie nowym hasłem dostępowym do usługi.
- obsługiwane standardy: b/gn/;
- liczba jednoczesnych użytkowników: min 100.

2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Dokumentacja będzie obejmować: 
	 zdjęcia z miejsca instalacji (tylko w formie elektronicznej); 

 miejsca montażu elementów Hot Spotów z ich oznaczeniami naniesione na dostarczone przez Zamawiającego plany obiektów; 
 azymuty anten oraz ich oznaczenia; 
 specyfikację Hot Spotów (lokalizacja, nazwa, adresy MAC, nr IP), podłączonych do nich anten oraz portów przełączników; 
 schemat fizyczny i logiczny sieci; 

3. Opis wymagań szczegółowych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Hot Spot 
	jeden Hot Spot składa się z następujących elementów: 


Nazwa 
Specyfikacja w punkcie
Ilość
J.m.
Brama hotspot 
2
1
szt.
Interfejs radiowy 
3
3
szt.
Antena sektorowa 
4
3
szt.
Kable antenowe 
5
1
kpl.
Konstrukcja nośna 
6
1
kpl.
Kabel FTP 
12
1
kpl.
Zabezpieczenie p.przepięciowe LAN 
15
1
szt.

b) konfiguracja elementu „Interfejs radiowy”: 
	standard pracy 802.11b/g,n; 

pasmo 2,4GHz; 
tryb AP; 
kanały radiowe dobrane w sposób minimalizujący interferencje z innymi Interfejsami radiowymi oraz innymi systemami radiowymi działającymi na tym obszarze; 

2. Brama Hot Spot 
a) kompatybilna i połączona z elementem „Interfejs radiowy” wyspecyfikowanym w punkcie 3; 
b) dopuszczalne jest użycie Bramy Hot Spot zintegrowanej z Interfejsami radiowymi; 
c) interfejsy: 
	3 x Ethernet 10/100 Mbps z Auto-MDI/X; 

1 x port szeregowy RS232C; 
2 x USB2.0: 
d) pamięć: 
	128 MB RAM; 

512 MB wbudowanej, niewymiennej pamięci nieulotnej; 
2 GB wymiennej pamięci nieulotnej; 
e) funkcje: 

NAT: src, dst (nielimitowana programowo liczba reguł); 
	firewall: filtrowanie pakietów (na podstawie MAC, IP, portów, protokołów IP, interfejsów, DSCP), filtrowanie P2P, znakowanie pakietów, wsparcie dla IPv6; 

routing statyczny; 
QoS (HTB per IP, protokół, podsieć, port, znacznik), kolejkowanie RED, SFQ, FIFO, obsługa CIR, MIR, WMM; 
tunelowanie (co najmniej 500 tuneli): 
	 EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, OVPN; 

 obsługa protokołów PAP, CHAP, MSCHAPv2; 
 IPsec; 
 obsługa VLAN; 
	proxy: 

	 dla: ftp, http, https; 

 lista kontroli dostępu; 
	serwer DHCP (niezależny dla każdego interfejsu) statyczny i dynamiczny; 

DHCP Relay, klient DHCP; 
NTP; 
VLAN 802.1Q na interfejsach Ethernet i bezprzewodowych 
STP; 
współpraca z radius (autoryzacja i rejestracja); 
monitorowanie i rejestracja ruchu IP, działania reguł firewalla; 
narzędzia diagnostyczne: ping, traceroute, bandwith test, sniffer pakietów; 
f) zarządzanie: 
	w trybie tekstowym (CLI) przez port szeregowy, telnet, SSH; 

graficzna aplikacja dla systemu Windows; 
SNMP (w trybie do odczytu); 
aplikacja ułatwiająca zarządzanie wieloma urządzeniami, w tym automatyczne wykrywanie, monitorowanie stanu urządzeń, tworzenie map połączeń, wsparcie dla SNMP (w komplecie); 
g) zasilanie: 
	Pover over Ethernet: 

	 w komplecie zasilacz 24V DC, co najmniej 1,5A; 

	możliwość bezpośredniego zasilania napięciem stałym od 12V do 24 V; 

h) zakres temperatur pracy: -30⁰C ÷ 60⁰C; 
i) obudowa: 
	ma chronić przed wpływem warunków atmosferycznych i spełniać wymagania klasy szczelności IP65; 

wyposażona w dławik przystosowany do warunków zewnętrznych, umożliwiający podłączenie wtyczki RJ-45 do obudowy bez rozkręcania obudowy; 
może być zintegrowana z Anteną sektorową wyspecyfikowaną w punkcie 4. 
j) bezdotykowy mechanizm umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych bez rozkręcania obudowy; 
k) zewnętrzna dioda sygnalizująca pracę; 
l) uchwyt umożliwiający montaż do rury o średnicy 35 ÷ 50mm; 
m) gwarancja co najmniej 1 rok; 

3. Interfejs radiowy 

a) kompatybilny z „Brama Hot Spot” wyspecyfikowana w punkcie 2; 
b) działający w standardach: 
	IEEE 802.11b: 

	IEEE 802.11g: 
	IEEE 802.11n: 

c) funkcjonalność 
	tryby: AP, infrastructure (wireless client), WDS; 
	wirtualne sieci bezprzewodowe; 

roaming; 
szyfrowanie WEP, WPA, WPA2; 
lista kontroli dostępu; 
d) możliwość podłączenia anteny zewnętrznej (dostępne dwa złącza antenowe); 
e) modulacja: CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM; 
f) bezpieczeństwo: 
	WEP; 

WPA; 
WPA2 (TKIP/AES); 
802.1x 
LEAP; 
g) gwarancja co najmniej 1 rok; 

4. Antena sektorowa 
a) zakres częstotliwości: 2,4 ÷ 2,4835 GHz; 
b) zysk energetyczny: co najmniej 14dBi; 
c) polaryzacja: pozioma; 
d) kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: co najmniej 15°; 
e) kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 120°; 
f) VSWR: 1:1,4 lub lepszy; 
g) impedancja 50 Ω; 
h) złącze typu N; 
i) antena ze zwarciem dla prądu stałego; 
j) uchwyt montażowy umożliwiający: 
	montaż do rury o średnicy 35 ÷ 50mm; 

regulację położenia anteny w płaszczyźnie pionowej i poziomej; 
k) gwarancja co najmniej 3 lata; 

5. Kable antenowe 
a) komplet kabli antenowych pozwalających połączyć wszystkie Anteny z Interfejsami radiowymi na danej lokalizacji; 
b) impedancja: 50 Ω; 
c) częstotliwości robocze co najmniej 2,4 ÷ 2,4835 GHz; 
d) możliwość instalacji w zakresie temperatur -20°C ÷ +40°C; 
e) możliwość pracy w zakresie temperatur -40°C ÷ 80°C; 
f) zgodność z normą RoHS 2002/95/EC; 
g) kabel: 
	długość wynikająca z warunków technicznych zastanych na obiekcie i zapewniająca połączenie Anteny z Interfejsem radiowym; 

minimalny promień zagięcia: 30mm lub mniejszy; 
tłumienie /100m nie większe niż: 
	 22dB dla częstotliwości 2,4GHz; 

h) złącze proste - 2 szt. 
	typu N męskie; 

VSWR: 
	 1:1,05 lub lepszy dla pasma 2,4GH; 

	tłumienie: 

	 0,08 dB lub mniejsze dla częstotliwości 2,4GHz; 

i) gwarancja co najmniej 1 rok; 

6. Konstrukcja nośna 
a) konstrukcja pozwalająca na instalację urządzeń Hot Spota na obiekcie; 
b) w zależności od zastanych na obiekcie warunków technicznych Wykonawca może zastosować konstrukcję spełniającą wymagania dla jednego z poniższych wariantów: 
	Maszt antenowy do 3m – 1szt. 

Maszt antenowy do 3m z obejmami kominowymi – 1szt. 
Maszt antenowy do 3m z odciągami – 1szt. 
Maszt kratownicowy do 3m z odciągami – 1szt. 
Uchwyt montażowy ścienny – 3 szt. 
c) wybór wariantu konstrukcji powinien uwzględniać możliwość optymalnego pokrycia sygnałem radiowym obszaru wokół obiektu, na którym jest instalowany Hot Spot; 

7. Maszt antenowy do 3m 
a) maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane; 
b) wysokość masztu do 3m; 
c) średnica masztu 50mm; 
d) grubość stali z której wykonany jest maszt – nie mniej niż 2 mm; 
e) ochronna zatyczka gumowa na jednym końcu; 
f) elementy korony separacyjnej pozwalające na montaż Anten co najmniej 20cm od pionowej osi masztu; 
g) mocowanie masztu do ściany bocznej: 
	umożliwiające montaż masztu w odległości nie mniej niż 350 mm i nie więcej niż 450 mm od ściany w dwóch punktach podparcia oddalonych od siebie o co najmniej 60cm na co najmniej 5 kołków rozporowych o ø nie mniej niż 12mm; 

wykonane z blachy o grubości co najmniej 5mm i szerokości 30mm. 
h) wyposażony w: 
	iglicę odgromową wystającą nad wierzchołek masztu o co najmniej 1m o grubości co najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej części; 

przewód o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalającym na podłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej; 

8. Maszt antenowy do 3m z obejmami kominowymi 
a) maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane; 
b) wysokość masztu do 3m; 
c) średnica masztu 50mm; 
d) grubość stali z której wykonany jest maszt – nie mniej niż 2 mm; 
e) ochronna zatyczka gumowa na jednym końcu; 
f) elementy korony separacyjnej pozwalające na montaż Anten co najmniej 20cm od pionowej osi masztu; 
g) mocowanie masztu za pomocą tzw. obejm kominowych: 
	dwa punkty podparcia (dwie obejmy); 

taśma stalowa o długości co najmniej 5m; 
mechanizm naciągu; 
nakładki zabezpieczające przed uszkodzeniem narożników komina; 
montaż masztu w odległości co najmniej 10cm od ściany komina; 
h) wyposażony w: 
	iglicę odgromową wystającą nad wierzchołek masztu o co najmniej 1m o grubości co najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej części; 

przewód o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalającym na podłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej; 

9. Maszt antenowy do 3m z odciągami 
a) maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane; 
b) wysokość masztu do 3m; 
c) średnica masztu 50mm; 
d) grubość stali z której wykonany jest maszt – nie mniej niż 2 mm; 
e) ochronna zatyczka gumowa na jednym końcu; 
f) elementy korony separacyjnej pozwalające na montaż Anten co najmniej 20cm od pionowej osi masztu; 
g) wyposażony w: 
	stopę montażową pozwalającą na posadowienie masztu na bloku betonowym i zabezpieczającą maszt przed przesunięciem; 
	3 stalowe odciągi usztywniające maszt; 
	iglicę odgromową wystającą nad wierzchołek masztu o co najmniej 1m o grubości co najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej części; 

przewód o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalającym na podłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej; 

10. Maszt kratownicowy do 3m z odciągami 
a) maszt aluminiowy, niemalowany; 
b) wysokość masztu do 3m; 
c) konstrukcja kratownicowa o trójkątnym przekroju poziomym; 
d) wyposażony w: 
	stopę montażową pozwalającą na posadowienie masztu na bloku betonowym i zabezpieczającą maszt przed przesunięciem; 

3 stalowe odciągi usztywniające maszt; 
iglicę odgromową wystającą nad wierzchołek masztu o co najmniej 1m o grubości co najmniej 16mm z gwintem M16 w dolnej części; 
przewód o przekroju co najmniej 16mm2 ze zaciskiem pozwalającym na podłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej; 

11. Uchwyt montażowy ścienny 
a) średnica uchwytu: 38 ÷ 50mm; 
b) separacja montowanej anteny od ściany: co najmniej 20cm; 
c) zabezpieczony antykorozyjnie; 
d) kołki montażowe w komplecie; 

12. Kabel FTP 
a) skrętka czteroparowa; 
b) ekran z folii metalowej; 
c) kategoria co najmniej 5e; 

13. Taśma samowulkanizująca 
a) grubość 0,6mm; 
b) wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 30N/cm; 
c) napięcie przebicia co najmniej 24kV; 
d) wydłużenie 150%; 
e) przyczepność do stali co najmniej 20N/cm; 
f) temperatura stosowania co najmniej -30°C ÷ +70°C; 
g) pokryta klejem dwustronnie; 
h) wodoodporna; 
i) zapewniająca ochronę antykorozyjną; 

14. Taśma izolacyjna 
a) odcinek o długości 0,5m; 
b) kolor czarny; 
c) grubość 0,2mm; 
d) napięcie przebicia co najmniej 7kV; 
e) temperatura stosowania co najmniej -30°C ÷ +70°C; 
f) przyczepność do stali co najmniej 3N/cm; 
g) wytrzymałość na rozciąganie 72N/cm; 
h) wydłużenie względne 350%; 

15. Zabezpieczenie przeciw przepięciowe LAN 
a) kompatybilność z PoE; 
b) zgodność z 10/100/1000 Base-T; 
c) złącza RJ-45; 
d) przepuszczane napięcie co najmniej 55V; 
e) prąd szczytowy co najmniej 6,5kA; 
f) zakres temperatur pracy -10°C ÷ +65°C; 

16. System zarządzający Hot Spot 
Centralny system zarządzający siecią Hot Spot powinien umożliwiać monitoring i zarządzanie urządzeniami oraz użytkownikami w strukturze rozproszonej z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia VPN do komunikacji z urządzeniami. 
a) Usługi dotyczące użytkowników: 
	rejestracje użytkowników z wypełnieniem formularza przez stronę www, 

edycja swoich danych osobowych w panelu użytkownika 
logowanie użytkowników przed dostępem do internetu 
b) Usługi dotyczące administratorów systemu: 
	logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adresów IP 

przydzielanie administratorom uprawnień do zarządzania systemem 
edycja ustawień systemu przez panel administracyjny 
dostęp do bazy użytkowników 
pełna edycja 
zarządzanie kontami, 
blokowanie użytkowników (wpisanie na „czarną listę”, możliwość zablokowania), 
statystyki: 
pobrane/wysłane dane z podziałem na: 
	 godziny 

 dzień 
 tydzień 
 miesiąc 
 Hot-Spot 
 użytkowników 
	definicja „captive portal” - strony dostępnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu 

kreowanie domyślnego profilu usługi pod względem: 
	prędkości (free 128, open do 1MB) 

 czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.) 
 ilości pobranych/wysłanych danych (np. do 2GB miesięcznie) 
c) Usługi dotyczące sprzętu: 
	monitoring urządzeń Hot-Spot 

ruch na Hot Spocie 
ilość użytkowników skojarzonych z Hot Spotem 
administrowanie urządzeniami Hot-Spot poprzez dostęp zdalny 
graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzględnieniem pomożenia geograficznego poszczególnych elementów 
d) Wymagania serwera do systemu zarządzającego: 
	procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2.66GHz 

pamięć RAM co najmniej 8GB DDR3 
dysk twardy co najmniej 500GB 7.2K 
co najmniej jedna karta sieciowa 10/100/1000Mbps 
co najmniej jeden port USB 
możliwość uruchomienia systemu z urządzenia podpiętego do portu USB 
obudowa serwerowa RACK 1U 
zintegrowana karta graficzna
serwer powinien zapewnić działanie systemu przy założeniu obciążenia 50 jednoczesnych użytkowników na Hot Spot

Zadanie V – instalacji punktów INFOKIOSK

W budynku Dworca Autobusowego, na poziomie parteru przewidziany jest montaż wewnętrznego kiosku internetowego. Należy go zamontować w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu. Kiosk należy zasilić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej, zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem różnicowo-nadprądowym oraz połączyć z projektowana szafą 9U w pom. socjalnym nr 4 za pomocą skrętki 4-parowej  U/UTP.

a.	Kiosk internetowy wewnętrzny
Lp.
Parametr
Wymagania minimalne
1.	
Obudowa
Konstrukcja aluminiowa
  Wymiar: 1550(W) x 500 (S ) x 430(G) mm
  Elementy mocować osprzętu wewnętrznego –metal
  Podłużnice i listwy ozdobno-maskujące : plastik
odporny na UV
2.	
Monitor 
Wyświetlacz dotykowy LCD 17”
  Matryca TFT
  Typ : dotykowy
  Rozdzielczość 1280x1024pp
  Jasność rzeczywista 250 cd/m2
  Kontrast 450:1
  We-wyj Analogowe
3.	
Jednostka centralna 
Model procesora :  1,66 GHz, 512 KB cache 
  Karta grafiki : zintegrowana z płytą główną
  HDD pojemność : 250 GB
  RAM : 2 GB
  Czytnik kart pamięci : SDHC ; SD; MMC
  Moc zasilacza : 40 W
  Porty we-wy jednostki:
- 6 x USB
- 1 x VGA Analogowe
- 1 x RJ 45
- 1 x External SATA
- 1 x Audio
  Karta Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
  Karta LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps
  Aktywne Głośniki
  System Operacyjny: MS Windows 7 Prof. PL
4.	
Zabezpieczenia
Instalacja elektryczna zabezpieczona przez wbudowany układ automatyki bezpieczeństwa napięciowo-prądowej. Ochrona prądowa kiosku zabezpieczona bezpiecznikiem automatycznym 10 A Czas odpowiedzi układu przeciwnapięciowego: 25 ns
5.	
Rozszerzenia
Czytnik kart ( chipowych)
6.	
Oprogramowanie 
Bezpieczne korzystanie z zasobów intranetu/Internetu, w tym możliwość zdefiniowania strony startowej (z funkcją powrotu do strony startowej), zapewniająca możliwość przeglądania stron Internetowych w trybie online lub offline i posiadająca: moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów sieci www,
Klawiatura wirtualna 
7.	
Certyfikat 
Certyfikat CE

8.	
Gwarancja
60	Miesięcy

VI. Dostawa sprzętu aktywnego

W ramach inwestycji należy dostarczyć, zamontować i uruchomić sprzęt aktywny w postaci :

	Sprzęt aktywny dla pojedynczego węzła końcowego (zakończenie w budynku, 8 lokalizacji) :
	switch zarządzalny 24 porty RJ45 PoE + 4 porty SFP – 1 sztuka
	moduł SFP w standardzie 1000BASE-LX  - 2 sztuki 

patchcordy światłowodowe E2000/APC – LC/PC dł. 2.5m – 4 sztuki

VII. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy Prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.); 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.); 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 ze zm.); 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120, poz. 1133);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75,  poz.690 ze zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr. 120, poz. 1126);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr. 121, poz. 1137);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);
Normy Branżowe, Zakładowe i inne przepisy aktualnie obowiązujące dotyczące realizacji planowanej inwestycji.


Uwagi:

1. Jeżeli w KPP, PF-U lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. 

2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp.

3. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Przedstawiony opis ma na celu jak najdokładniejsze oddanie potrzeb Zamawiającego

4. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

5. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel,  posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności o których mowa we wniosku.

Załącznik  nr 3 do SIWZ: Projekt umowy
Umowa  nr .................


zawarta w dniu .................................... w Ożarowie pomiędzy:
Gminą Ożarów
reprezentowaną przez:
Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stefanii Dziedzic
zwany dalej Zamawiającym, a
…………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………
zwany dalej Wykonawcą.
§ 1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST
Zakres przedmiotu umowy: W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące roboty:
	Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji budowy tj. :

	Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, powykonawczych

Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami
Pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Opracowanie map do celów opiniodawczych i projektowych 
Pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu (opinie, ekspertyzy, pozwolenia administracyjne itp.)
Uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych
Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	Wybudowanie kanalizacji kablowej :

	Wybudowanie rurociągów kablowych dwuotworowych z rur RHDPE 40/3,7

Wybudowanie rurociągu kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4
Wybudowanie kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32/2,9
Wybudowanie studni kablowych typu SKR-2
	Zaciągnięcie do wybudowanych i istniejących rurociągów/kanalizacji kablowej kabli światłowodowych

Wykonanie pomiarów reflektometrycznych i mocy optycznej wybudowanych linii światłowodowych
Zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniu serwerowni w punkcie centralnym sieci
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla punktu centralnego oraz węzłów końcowych
Budowa instalacji dla punktów HOT-SPOT
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla instalacji HOT-SPOT
Dostawa i montaż punktu Infokiosk.

§ 2
Strony ustalają następujące terminy realizacji:
	wykonanie dokumentacji technicznej w terminie do dnia 31 maja 2012 roku

 pozostała część zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.
§ 3
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
Podwykonawcą robót …………………………………… będzie …………………….
§ 4
Zamawiający oświadcza, że ustanowi Inspektora Nadzoru działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póź zmian.).
	Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póź zmian.).
§5
Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:
	nie przestrzegają przepisów BHP,
	nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

nie wykonują robót budowlanych zgodnie z szczegółową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
	Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.
§ 6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 
	Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej) 


§ 8
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) oraz SIWZ
§ 9
Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: brutto ....................................... zł, słownie zł: …………………………………., w tym podatek VAT w wys. 23 % tj. kwota: ………………………... słownie zł: …………………………………, kwota /netto/ ……………………….. zł, słownie zł: ……………………………………………… zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy. 
Jeśli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których nie dało się przewidzieć, zostaną one wykonane zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na pisemne zlecenie Zamawiającego, a przed przystąpieniem do tych robót zostanie przedstawiona ich wycena i sporządzony protokół konieczności podpisany przez obie Strony umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, które będą wystawiane zgodnie z przygotowanym Ogólnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (OHRF) i Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym (SHRF). Możliwości zmiany OHRF i SHRF w zakresie terminów, kwot oraz elementów rzeczowych uwzględniono w załączniku nr 2 do umowy. Pierwsza faktura częściowa nie może być wystawiona wcześniej niż po dokonaniu odbioru projektów budowlanych objętych umową w terminie określonym w OHRF i SHRF.
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę za faktycznie wykonane roboty (elementy robót możliwe do odbioru), udokumentowane wpisem do dziennika budowy na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, zawierającego oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzającego ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.
Faktury będą wystawiane i dostarczane zgodnie z załączonym, przedłożonym przez Wykonawcę OHRF i SHRF, które stanowią integralną część niniejszej umowy i znajdują się w załączniku nr 2 oraz 3 do umowy.
Ustala się termin zapłaty poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Kwota kary umownej zostanie potrącona z faktur wynikających z OHRF, wystawionych przez Wykonawcę na kwotę brutto. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z wystawioną fakturą Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Jeżeli wykonanie części zamówienia zostanie uznane za zbyteczne, wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość niewykonanej części zamówienia, ustaloną na podstawie OHRF i SHRF, które zostały załączone do oferty i  sporządzone zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.
§ 11
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ................ PLN (słownie: ..........................................................................................).
Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ………………………
Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia, tj. ........................... PLN, (słownie: ....................................), zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj. ........................... PLN (słownie: ...............................................................................), służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
	Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.
§ 13
W trakcie realizacji zamówienia dokonany zostanie odbiór dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową. Odbiór dokumentacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 
W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory częściowe robót, stanowiące podstawę wystawiania faktur częściowych. Odbiory częściowe będą dokonywane dla zamkniętych pozycji wskazanych w OHRF dołączonego dołączonym do oferty Wykonawcy. Odbiory częściowe następować będą  w terminach nie dłuższych niż  14 dni roboczych. 
W trakcie realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:
	skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,
zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

Wykonawca  do odbioru zobowiązany jest przedłożyć  Zamawiającemu: 
	sprawozdanie techniczne – 3 egz., 

wyniki pomiarów kontrolnych – 3 egz., 
zestawienie pomiarów kontrolnych – 3 egz.,
oryginał dziennika budowy, 
świadectwa jakości na wbudowane materiały – 3 egz.,
pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz., 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią – 3 egz., 
rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem – 3 egz.
	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

	w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie  wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.
§ 14
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. Odbiór robót musi zostać zakończony do upływu terminu wykonania robót w przeciwnym wypadku będą naliczane kary umowne za nie wykonanie robót w terminie.
§ 15
W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
§ 16
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji.
O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 
Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  i technicznej.
§ 17
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji; 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane
Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.
Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.
§ 18
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	za odstąpienie do umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki;
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia terminu usunięcia wad;
maksymalna wartość kar za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia i usunięcia wad nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% należnego wynagrodzenia.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 19
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
	zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.
	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078). 
§ 21
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 22
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
§ 23
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Oferta wykonawcy.
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