
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 467308-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 

Ożarowice 

Ogłoszenie nr 406908-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarowice 

Przedmiotem zamówienia jest budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu wraz z 

budową punktów PIAP na potrzeby własne Gminy Ożarowice. Wybudowana infrastruktura 

powstanie w oparciu o bezprzewodową technologię (w ramach zakresu... 

Termin składania ofert: 2012-11-05  

 

Ożarowice: Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX 

na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP 

Numer ogłoszenia: 467260 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 406908 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. 

śląskie, tel. 32 2857222, faks 32 2845024. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szerokopasmowej sieci 

dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z 

budową punktów PIAP. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 

szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu wraz z budową punktów PIAP na potrzeby 

własne Gminy Ożarowice. Wybudowana infrastruktura powstanie w oparciu o 

bezprzewodową technologię (w ramach zakresu częstotliwości 3,6-3,8 GHz), która będzie 

wspierać technologię mobilną. Infrastruktura ta będzie bazą dla realizacji nowych usług 

publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości 

odwiedzających gminę Ożarowice. Zakres robót budowlanych w systemie zaprojektuj i 

wybuduj dla budowy szerokopasmowej sieci w technologii bezprzewodowej w gminie 

Ożarowice obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacji 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=467308&rok=2012-11-22
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=406908&rok=2012-10-18


technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz robót budowlanych dla 

następującego zakresu: - wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, 

celem którego będzie m.in. ustalenie rzeczywistej ilości lokalizacji stacji bazowych na terenie 

gm. Ożarowice (8 lokalizacji stacji bazowych). Należy zapewnić pokrycie co najmniej 85% 

powierzchni gminy Ożarowice i objęcie zasięgiem co najmniej 95% ludności gminy; - 

budowa głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego; - budowa na terenie gminy ośmiu stacji 

bazowych maksymalnie czterosektorowych; - dostawa 15 stacji klienckich przeznaczonych do 

zainstalowania w węzłach dostępowych; - budowa 3 punktów publicznego dostępu do 

Internetu tzw. Hot Spot; - dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz 

w niezbędną infrastrukturą; - budowa dwóch punktów PIAP. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.20.00-4, 32.41.21.10-8, 32.42.00.00-3, 

32.42.40.00-1, 32.42.50.00-8, 32.43.00.00-6, 45.00.00.00-7, 48.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 

71.35.64.00-2, 72.22.22.00-9, 72.72.00.00-3, 80.51.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Stimo Niedzielski Sp. J., ul.Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3101240,59 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 3097416,75 

 Oferta z najniższą ceną: 3097416,75 / Oferta z najwyższą ceną: 3097416,75 

 Waluta: PLN. 

 
 


