
Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego 
łączącego serwerownie z punktami Wi-Fi w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej znajdujących się przy ul. Słowackiego 52/54 oraz przy ul. Siemiradzkiego 2 

 
 

Kody CPV:  45314320-0 Instalacje teleinformatyczne i telekomunikacyjne 
 
 
 Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: 
 

 wykonanie okablowania w postaci skrętki 5 kat. odcinków tras kablowych (okablowanie pionowe 
i poziome) w obiektach 01(bud. B, C, D, E i F) oraz 02. 
Zakup skrętki, urządzeń końcowych (access point) ich montaż i podłączenia są po stronie 
Zamawiającego. 

 wykonanie niezbędnych przewiertów pionowych i poziomych oraz montaż uzupełniających koryt 
PCV 

 ułożenie brakujących odcinków tras kablowych i kanałów kablowych 

 wykonanie 49punktów access point Wi-Fi (doprowadzenie okablowania). 

 pozostawienie odpowiednich zapasów skrętki w punktach dostępowych ok. 1m 

 przeprowadzenie pomiarów mających na celu wykazanie ciągłościłącz 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie tras okablowania wraz z lokalizacją 
punktów Access Point i opisem); 

 
2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montażowych i 

instalacyjnych w szczególności: 
 

 prace przygotowawcze; 

 narzędzia i materiały pomocnicze  niezbędne do realizacji zadania(złączki RJ45,opaski kablowe, 
uszczelnienia itp.); 

 wykonanie przekuć, bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia  
instalacji; 

 wykonanie sprawdzeń i pomiarów ciągłości instalacji; 

 wykonanie prac porządkowych, wywóz odpadów po budowlanych; 

 przygotowanie wykonanych robót do odbioru; 

 opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech 
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej; 

 
3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 
Wymagania szczególne: 
 

 skrętkę zapewnia Zamawiający natomiast wykonawca musi uwzględnić złączki RJ45 i je zaszyć 
jednostronnie. Pozostałe połączenia i urządzenia są po stronie SGSP. Okablowanie poziome to 
trasy wzdłuż korytarzy układane w korytach  w poziomie natomiast trasy pionowe to przejścia 
kabli przez poszczególne kondygnacje w pionie do serwerowni. 

 przegrody gdzie obecnie występują zabezpieczenia przeciwpożarowe, po ułożeniu okablowania 
należy przywrócić do stanu poprzedniego, tzn. powinny posiadać klasę odporności ogniowej 
danej strefy (w parametrze co najmniej EI-30, np. Hilti CP-671) 

 Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w zakresie wykonanych prac, naniesie trasy 
kablowe i miejsca Access Point (jak nie będą instalowane to należy nanieść adnotację że 
przygotowane miejsca podłączenia AP). Dokumentacja powinna zawierać opis wraz ze spisem 



zawartości, rzuty kondygnacji, certyfikaty na dostarczone materiały przez Wykonawcę. Rzuty 
kondygnacji architektury przekaże Zamawiający. 
 
Wymagania ogólne 
 

 Wykonanie robót budowlanych i montażowych powinno być realizowane przez Wykonawcę z 
uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego, obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. Ewentualne odstępstwo do założeń zawartych w niniejszym 
dokumencie powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
 

A. Szczegóły dotyczące zakresu robót budowlanych określają załączniki do zaproszenia : 
Załącznik nr 1. - opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 

B. Wymagany minimalny okres gwarancji: 
1) Bezpłatna gwarancja na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby budowlane  

– 24 miesiące. 
2) Rękojmia – termin rękojmi jest zrównany z okresem gwarancji zaoferowanym w  

formularzu ofertowym przez Wykonawcę. 
 

Wykonawca udziela gwarancji na materiały które dostarczył i wykonane prace instalacyjne. 
 
Termin realizacji: nie dłużej niż 30 dni od daty protokolarnego przekazania placu robót 
budowlanych. 
 
C. Kryteria oceny ofert: 
Nazwa kryterium Waga 
Cena oferty brutto (C) 100 pkt. 
 
  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 
najniższa cena ofertowa 

Cena = ------------------------------- x 100 (pkt) 
               cena oferty badanej 
 

 
Zamawiający przyznaje łącznie maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę 
zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
 
Rozliczenie w formie ryczałtu nastąpi po wykonaniu robót i protokolarnym odbiorze bez 
zastrzeżeń wykonanego pełnego zakresu przedmiotu zlecenia przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po odbiorze robót bez uwag w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania FVAT. 
 
 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia  
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być 
przydatne do przygotowania oferty. 


