Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: PN-2-POIG/2009
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu dla beneficjentów
ostatecznych projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy
Radzymin”.
Informacje ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 140
odbiorców – gospodarstw domowych z terenu Gminy Radzymin za pośrednictwem łączy
bezprzewodowych. Połączenie urządzenia umoŜliwiającego skorzystanie z usługi dostępu do
szerokopasmowego Internetu z notebookiem odbywać się będzie za pośrednictwem USB.
2. Zgodnie z definicją przyjętą w dokumencie Communications Committee Working Document
“Broadband access in the UE: situation at 1 July 2007” za Internet szerokopasmowy uznaje się
łącze o przepustowości równej lub wyŜszej niŜ 144Kbit/s.
Zamawiający określa minimalny limit transmisji danych okresu rozliczeniowego na poziomie 1
GB.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres od dnia zawarcia umowy, jednakŜe nie
szybciej niŜ od dnia 16 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. w następujących
miejscowościach gminy Radzymin: Radzymin, Słupno, Stare i Nowe Załubice, Ciemne,
Sieraków, Nadma, Mokre, Borki, Łosie, Łąki Radzymińskie, Janków Nowy i Stary, Stary
Dybów, Dybów Kolonia, Zwierzyniec, Cegielnia, Mokre, RŜyska, Wiktorów, Zawady,
Emilianów.
Zamawiający zastrzega brak moŜliwości doładowania lub zakupu opcji przywrócenia
pierwotnej prędkości transmisji danych w przypadku przekroczenia limitu określonego w
ofercie Wykonawcy. Jednocześnie minimalna prędkość transmisji danych, obowiązująca do
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końca okresu rozliczeniowego w którym przekroczono limit nie moŜe być niŜsza aniŜeli 144
Kbit/s.
3. Sprzęt słuŜący odbiorowi sygnału będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie i zostanie
przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu.
Czas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia obejmuje okres od 16 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy
1. Dostawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy sprzętu niezbędnego do
odbioru sygnału Internetu szerokopasmowego.
2. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu niezbędnego do odbioru
sygnału Internetu szerokopasmowego w terminie 30 dni od podpisania umowy, w którym
zostanie określona ostateczna liczba gospodarstw domowych, które będą korzystać z usługi
dostępu do sieci Internet za pośrednictwem łączy bezprzewodowych na zasadach
określonych w niniejszym dokumencie.
3. Wykonawca przekaŜe, w formie zestawienia, w wersji elektronicznej, wykaz
dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi.
Gwarancja sprzętu komputerowego
1.Szczegółowe warunki gwarancji sprzętu komputerowego zawiera wzór umowy.
2.Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym przekaŜe dokumenty zawierające warunki
gwarancji, sporządzone na podstawie zawartej umowy.
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