
Nr sprawy: DZP/341/9/20/R                                   
         

Ogłoszenie o zamówieniu
KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OD 6 000 DO 30 000 EURO

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie wraz z załącznikami: www.mops.tychy.pl

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,
tel. 32 323 22 41,
e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
adres strony internetowej: www.mops.tychy.pl

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa

2.2  NAZWA ZAMÓWIENIA:

,,Zaprojektowanie  oraz  wykonanie  rozbudowy  sieci  strukturalnej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Tychach'’.

2.3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej
w:
-  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Budowlanych 59
-  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27
-  Punkcie  terenowym  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tychach  przy  ul.  Grota
Roweckiego 42.

2.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
 

2.3.2.1.  Zaprojektowanie  i  wykonanie  rozbudowy  instalacji  w  pomieszczeniach  przy  ul.
Budowlanych 59 (pokoje: 12 (2), 13 (1), 14 (1), 15 (2), 18 (2), 19 (2)).
 W zakres zlecenia wchodzi w szczególności:
• częściowy demontaż i wymiana starej infrastruktury (szafy, koryt, kabli, paneli, 6 PEL)
• 10 nowych PEL (jeden punkt składa się z dwóch gniazd 230V oraz czterech gniazd RJ-

45)
• wisząca szafa telekomunikacyjna rack 19”, 15U, 60 cm głębokości, klasa szczelności: 

IP20, stalowa (minimalna grubość stali: profil montażowy – 1,50 mm, reszta – 1,2 mm), 
szklane drzwi (szyba hartowana), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 
wyposażona przynajmniej w trzy półki i listwę zasilającą

• odseparowana instalacja elektryczna od instalacji niskoprądowej
• okablowanie sieci kat. 6A lub wyższej
• okablowanie elektryczne: znamionowy przekrój żyły 2,5 mm², napięcie znamionowe 

750V, podzielone na 4 obwody, zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi i 
nadprądowymi
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• wysokiej jakości podparapetowy system rynien i gniazd Legrand DLP lub porównywalny
• 2 patch panele Legrand LCS Panel 1U 24xRJ45 kat. 6 UTP
• rozbudowa rozdzielni elektrycznej (o wyłącznik główny, kontrolki stanu zasilania, 4 

wyłączniki różnicowoprądowe, 4 wyłączniki nadprądowe)
• wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

     
2.3.2.2  Zaprojektowanie  i  wykonanie  połączeń  pomiędzy  pomieszczeniami  przy  ul.
Budowlanych 59 (pok. 104 i 135), na które składa się w szczególności:
• usunięcie całego wcześniejszego okablowania i koryt biegnących pomiędzy pokojami
• przewierty i położenie nowych koryt
• połączenia światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi (PD) znajdującymi się 

w pokojach (połączenia jednomodowe, przynajmniej 6 włókien, zakończone z dwóch 
stron przełącznicą światłowodową 19”)

• połączenia 4 x FTP kat. 6A zakończone na patch panelach
• połączenia telefoniczne kablem 32-parowym zakończonym na patch panelach
• szafa telekomunikacyjna rack 19”, 24U, 80 cm głębokości, klasa szczelności: IP20, 

stalowa (minimalna grubość stali: profil montażowy – 1,50 mm, reszta – 1,2 mm), 
szklane drzwi (szyba hartowana), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 
wyposażona przynajmniej w trzy półki i listwę zasilającą

• 1 przełącznica światłowodowa 19”, 12 x LC DUPLEX
• 1 przełącznica światłowodowa 19”, 24 x LC DUPLEX
• 2 gwarantujące niezawodną transmisję wkładki mini GBIC SFP Duplex kompatybilne z 

użytkowanymi switchami (HP V1910-48G, HPE OfficeConnect 1920 48G)
• 2 patch panele kat 3, 50 portów
• wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

     
2.3.2.3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji w pomieszczeniach przy ul. Nowokościelnej
27 (pokoje: d1 (2), d2 (2), d3 (3), d4 (1), d5 (1), e1 (2), f1(2)). W zakres zlecenia wchodzi w
szczególności:
• 13 PEL (jeden punkt składa się z dwóch gniazd 230V oraz dwóch gniazd RJ-45)
• wisząca szafa telekomunikacyjna rack 19”, 12U, 60 cm głębokości, klasa szczelności: 

IP20, stalowa (minimalna grubość stali: profil montażowy – 1,50 mm, reszta – 1,2 mm), 
szklane drzwi (szyba hartowana), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 
wyposażona przynajmniej w dwie półki i listwę zasilającą

• odseparowana instalacja elektryczna od instalacji niskoprądowej
• okablowanie sieci FTP kat. 6A lub wyższej
• okablowanie elektryczne: znamionowy przekrój żyły 2,5 mm², napięcie znamionowe 

750V, podzielone na 4 obwody, zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi i 
nadprądowymi

• wysokiej jakości podparapetowy system rynien i gniazd Legrand DLP lub porównywalny
• 1 patch panel Legrand LCS Panel 1U 24xRJ45 kat. 6 FTP
• rozdzielnia elektryczna (wyłącznik główny, kontrolki stanu zasilania, 4 wyłączniki 

różnicowoprądowe, 4 wyłączniki nadprądowe)
• wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

2.3.2.4.  Zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  w  pomieszczeniach  przy  ul.  Grota
Roweckiego  42  (pokoje:  325  –  327  (3,  2,  2,  2  PEL)).  W  zakres  zlecenia  wchodzi  w
szczególności:
• 9 PEL (jeden punkt składa się z dwóch gniazd 230V oraz dwóch gniazd RJ-45)
• wisząca szafa telekomunikacyjna rack 19”, 12U, 60 cm głębokości, klasa szczelności: 

IP20, stalowa (minimalna grubość stali: profil montażowy – 1,50 mm, reszta – 1,2 mm), 
szklane drzwi (szyba hartowana), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 
wyposażona przynajmniej w dwie półki i listwę zasilającą



• odseparowana instalacja elektryczna od instalacji niskoprądowej
• okablowanie sieci kat. 6A lub wyższej
• okablowanie elektryczne: znamionowy przekrój żyły 2,5 mm², napięcie znamionowe 

750V, podzielone na 2 obwody, zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi i 
nadprądowymi

• wysokiej jakości podparapetowy system rynien i gniazd Legrand DLP lub porównywalny
• patch panel Legrand LCS Panel 1U 24xRJ45 kat. 6 UTP
• rozdzielnia elektryczna (wyłącznik główny, kontrolki stanu zasilania, 2 wyłączniki 

różnicowoprądowe, 2 wyłączniki nadprądowe)
• wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

III. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac instalacyjnych wg wytycznych Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli  wszystkich robót oraz materiałów użytych do budowy
sieci, z zastrzeżeniem, że wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych zostaną
przez Zamawiającego odrzucone.
3.2  Wykonawca powinien przewidzieć  wszelkie  prace,  jakie  należy  wykonać,  w  tym:  zakup,  dostawę
instalację, uzyskanie wymaganych zgód itp.
3.3 Wszystkie  elementy  składowe  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  winny  być  wykonane  zgodnie
z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
3.4 W  związku  z  użyciem  do  opisania  przedmiotu  zamówienia  oznaczeń  wskazujących  konkretnego
producenta,  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wskazanie nazwy ma na
celu  określenie  minimalnych  parametrów  technicznych,  jakościowych  i  funkcjonalnych  komponentów,
które  winny  być  użyte.  Wykonawca,  który  w  ofercie  powoła  się  na  zastosowanie  rozwiązań
równoważnych,  jest  obowiązany  udowodnić,  że oferowane przez niego komponenty  spełniają warunki
równoważności.
3.5 Do Wykonawcy należy uzupełnienie ubytków w ścianach wraz z odtworzeniem powłok malarskich
wynikłych z prac instalacyjno–montażowych.
3.6 Wymagana gwarancja na elementy pasywne - 25 lat, na elementy aktywne -  5 lat.
3.7 W  celu  prawidłowego  zaplanowania  i  oszacowania  kosztów  inwestycji  zamawiający  wymaga  od
Wykonawców  przeprowadzenia  wizji  lokalnej,  podczas  której  można  uzyskać  wszelkie  niezbędne
informacje (dotyczy min. uzgodnienia z Zamawiającym rodzaju i jakości materiałów, które powinny być
użyte  do  budowy  sieci). Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  braku  lub  mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
W celu uzgodnienia terminu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z:

– Głównym Specjalistą ds. Komputeryzacji - Witold Wieszczek  tel. 32 323 22 56

 lub
– Działem Zamówień Publicznych - Anna Mierny, Beata Czerny-Doroszko nr tel. 32 323 22 74

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania: od podpisania umowy do 30.06.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:



5.1.1  Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co
najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji sieci strukturalnej na
kwotę co najmniej 70 000 zł brutto.
W celu  potwierdzenia  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca wypełni  załącznik  nr  2  do
Ogłoszenia  -  Wykaz  usług  oraz  załączy  dowody,  że  wskazana  w  załączniku  usługa  została
wykonana należycie.

5.1.2 Skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadające  wszelkie wymagane prawem
uprawnienia do wykonywania prac opisanych w przedmiocie zamówienia.

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  złoży  odpowiednie
oświadczenie na formularzu oferty.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

7.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, Kancelaria (p.105)

w kopercie oznaczonej  napisem:  „Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy sieci  strukturalnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach’’

Termin: do 20 maja 2020 r. do godz. 09:00.

Na  kopercie  należy  podać  nazwę  i  adres  wykonawcy,  by  umożliwić  zwrot  nieotwartej  koperty
w przypadku jej dostarczenia po terminie składania ofert.
  
7.2  Oferta winna zawierać

7.2.1 Wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 1
do Ogłoszenia.

7.2.2 Wykaz usług – załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do wykazu Wykonawca załączy oryginał bądź
kserokopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  dokumentu
potwierdzającego należyte wykonanie usługi.

7.2.3 Pełnomocnictwo  lub  umowa  podmiotów  występujących  wspólnie  wskazujące,  że  osoba
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do
oferty dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
– jeżeli dotyczy.

7.2.4 Szczegółowy  projekt  wykonania  instalacji  wraz  ze  specyfikacją  użytych  materiałów.
(Wymagane jest użycie materiałów dopuszczonych co do jakości przez Zamawiającego podczas
wizji lokalnej lub o lepszych parametrach).

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pok. 133
Termin: 20 maja 2020 r. godz. 09:30 



IX. INNE

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
9.2  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści lub uzupełnień złożonej oferty. 
9.4 Zamawiającemu  przysługuje  wyłączne  prawo  do  oceny  jakości  oferowanych  przez  Wykonawcę
materiałów. Zamawiający odrzuci ofertę uwzględniającą w specyfikacji użycie do budowy sieci materiałów
nie spełniających wymagań Zamawiającego.
9.5  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl.
9.6  Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informację na stronie
internetowej: www.mops.tychy.pl.
+

X. ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1 – Formularz oferty
załącznik nr 2 – Wykaz usług
załącznik nr 3 – Wzór umowy

                       

       
                                                 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

− Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”, informuję,
że:

− administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl;

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych  z
którym można się kontaktować pod adresem  e-mail: iod@mops.tychy.pl, telefon: 32 323 22 74;

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy
sieci strukturalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach”;

− odbiorcami  Pani/Pana danych  osobowych będą osoby lub  podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp'';

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,

− po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w  celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony  zostanie  przede  wszystkim  na  podstawie
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;

− w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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− posiada Pani/Pan:

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

o na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

o na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych  osobowych  z  zastrzeżeniem przypadków, o  których  mowa  w art.  18  ust.  2  RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

o prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

− nie przysługuje Pani/Panu:

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

ona podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

     

data: 11.05.2020 r                                                
  Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej 

          mgr Marianna Feith


