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Wałbrzych: INTERNET 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. 

Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 88-66-500, faks 

0-74 88-66-509. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INTERNET. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostęp do Internetu poprzez łącza główne  

i zapasowe (back up) oraz budowa i utrzymanie międzyoddziałowej sieci WAN  

( w oparciu o technologię VPN), zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. 2. Koszt zastosowania, dostarczenia, skonfigurowania oraz 

użytkowania urządzeń i łączy zawarty będzie w stałej miesięcznej opłacie 

abonamentowej. 3. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych 

innych opłat związanych z wdrożeniem, instalacją lub świadczeniem usług 

objętych umową poza stałą miesięczną opłatą abonamentową 4. Dostarczone 

urządzenia pozostają własnością Wykonawcy, z wyłączeniem następujących 



                                                                        

                                      

    

urządzeń: routery i firewalle, które po zakończeniu trwania umowy stają się 

własnością Zamawiającego. 5. Za wykonane usługi Wykonawca będzie obciążał 

Zamawiającego fakturą fakturami VAT po rozpoczęciu każdego miesiąca 

obrachunkowego. Zamawiający dokona płatności nie później niż w ciągu 14 dni 

od otrzymania faktury za bieżący miesiąc. Wykonawca może przedłożyć fakturę 

za miesięczną opłatę abonamentową za pierwszy miesiąc świadczenia usług w 

trakcie pierwszego miesiąca lub obciążyć podwójną opłatą abonamentową po 

zakończeniu pierwszego miesiąca. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy:  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą 

przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz 

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 32.41.21.10-8, 

32.41.30.00-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Okres w miesiącach: 48. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 



                                                                        

                                      

    

dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodne z art. 22 ustawy 

pzp.  

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: zgodne z pkt VI SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: siedziba Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, 

ul. Ogrodowa 5b, sekretariat na II piętrze.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 10:30, miejsce: siedziba 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 

pokój nr 206 na II piętrze. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 30.04.2009. 

 

 

 

 


