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Ogłoszenie nr 540071018-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528398-N-2019
Data: 21/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): http://www.wrzesnia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek
podległych. 2. Parametry usługi: a) gwarantowana przepustowość do routera brzegowego: min. 500 Mbps/50 Mbps, max 1000 Mbps/500
Mbps, wskazana przepływność zapewniona jest na odcinku od Urządzenia Abonenckiego do routera brzegowego dostawcy, b) rodzaj styków
dla urządzeń końcowych: min 2 porty FastEthernet/GigabitEthernet RJ45, c) miejsce świadczenia usługi/miejsce zakończenia sieci: Jedna z
lokalizacji z pkt 2, d) ilość stałych adresów IP: 5 użytkowych. 3. Dodatkowe wymagania w ramach świadczenia usługi: a) sprzęt dostarczony
w ramach realizacji umowy musi posiadać niezbędne deklaracje zgodności dopuszczające do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, b)
przerwa w łączności związana z przejściem na oferowane łącze, może wystąpić jedynie w dni wolne od pracy i nie może trwać dłużej niż 24
godziny zegarowe (w przypadku zmiany obecnego operatora – obecny UPC), c) Zamawiający umożliwi instalację urządzeń do teletransmisji w
pomieszczeniach Zamawiającego nieodpłatnie.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i
jednostek podległych. 2. Parametry usługi: a) przepustowość do routera brzegowego: min. 500 Mbps/50 Mbps, max 1000 Mbps/500 Mbps,
wskazana przepływność zapewniona jest na odcinku od Urządzenia Abonenckiego do routera brzegowego dostawcy, b) rodzaj styków dla
urządzeń końcowych: min 2 porty FastEthernet/GigabitEthernet RJ45, c) miejsce świadczenia usługi/miejsce zakończenia sieci: Jedna z
lokalizacji z pkt 2, d) ilość stałych adresów IP: 5 użytkowych. 3. Dodatkowe wymagania w ramach świadczenia usługi: a) sprzęt dostarczony
w ramach realizacji umowy musi posiadać niezbędne deklaracje zgodności dopuszczające do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, b)
przerwa w łączności związana z przejściem na oferowane łącze, może wystąpić jedynie w dni wolne od pracy i nie może trwać dłużej niż 24
godziny zegarowe (w przypadku zmiany obecnego operatora – obecny UPC), c) Zamawiający umożliwi instalację urządzeń do teletransmisji w
pomieszczeniach Zamawiającego nieodpłatnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-15, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-16, godzina: 10:45
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