Załącznik nr 1 do zapytania/ umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych i okablowania
strukturalnego oraz modernizacja wewnętrznej sieci internetowej na parterze
budynku siedziby WTZ przy ul. Głuskiej 138, 20 – 380 w Lublinie.

II.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. dostawa urządzeń sieciowych i okablowania strukturalnego do budynku ul.
Głuska 138, 20 – 380 Lublin zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu
zamówienia, we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym;
2. dostarczenie urządzeń sieciowych i okablowania strukturalnego fabrycznie
nowego, wolnego od wad, spełniającego wymogi obowiązujących przepisów,
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami,
należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym;
3. modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci internetowej na parterze budynku
siedziby WTZ przy ul. Głuskiej 138, 20 – 380 w Lublinie poprzez m.in.:
3.1. Uporządkowanie obecnej i poszerzenie sieci internetowej wewnętrznej na
parterze poprzez założenie dodatkowych gniazdek internetowych, tak
aby wszystkie stanowiska pracy miały łatwy dostęp do Internetu;
3.2. zdjęcie obecnego prowizorycznego i niebezpiecznego okablowania
i routera;
3.3. założenie dodatkowego okablowania, dodatkowego routera i skrzynki.
4. zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach
określonych w umowie.

Zamawiający umożliwia i zaleca wizję lokalną w celu dokonania
oględzin miejsca i wykonania wyceny celem złożenia oferty.
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Niezbędny zakres ilościowy elementów objętych dostawą zawiera poniższa tabela:
Tabela 1.
Lp

Opis

Ilość

1

Szafa Rack 9U/450 z półką

1

2

Listwa zasilająca rack 19 cali

1

3

Patchpanel 24 porty 19 cali 6 kat.

1

4

Switch 16 portów 1Gb

1

5

Organizer kabli 1U

1

6

Śruby mocujące - Zestaw elementów pozwalający na montaż
urządzeń lub elementów wyposażenia w szafach 19”

5

7

Patchcord 05,mb

10

8

Listwy kablowe LN 50x20

50 mb

9

Osprzęt łączeniowy listew końcówki, łączniki, narożniki
rozgałęźniki i zakończenia

20

10

Gniazda UTP 6 kat.

9

11

Puszki natynkowe pojedyncze

3

12

Puszki natynkowe podwójne

3

13

Ramki do puszek pojedynczych

3

14

Ramki do puszek podwójnych

3
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15

Uchwyt montażowy

9

16

Kabel UTP kat.6

215 mb

17

Pozostałe akcesoria instalacyjne

1

18

Gniazdo zasilające natynkowe

1

III. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022 r.

IV. Gwarancja
Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji na urządzenia sieciowe oraz 5 lat
gwarancji na okablowanie i wykonane prace instalacyjne, liczonych od dnia
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
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