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                  Wg rozdzielnika
Znak: ZP.271.1.7.2019
Nowy Targ 10.10.2019.

Dotyczy: zapytania ofertowego na utworzenia sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI
w ramach Programu WIFI4EU.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z uczestników postępowania zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 
i jest ono dla wszystkich uczestników postępowania wiążące. 

Pytanie nr 1
Dotyczy lokalizacji  Rynek – obecnie  na  budynku Ratusza zainstalowane  są 2 AP z darmowym
dostępem do internetu. Czy będziemy je zastępować siecią WiFi4EU czy zostają obydwie sieci. Czy
zostajemy przy jednym AP jak w zapytaniu czy mówimy o 2 jak w przesłanym raporcie po wizji
lokalnej ?

Odpowiedź:
Obecna na budynku Ratusza sieć HotSpot będzie zastąpiony siecią WiFi4EU. Ilość AP uzależniona
jest od użytych urządzeń i anten, które będą w stanie pokryć równomiernie płytę Rynku.

Pytanie nr 2
Dotyczy Park Miejski  - obecnie zainstalowane są 2 AP z darmowym dostępem. Zastępujemy je
siecią WiFi4 czy dokładamy jako dodatkową sieć ?

Odpowiedź:
W  Parku  Miejskim  podobnie  jak  w  przypadku  Rynku  zastępujemy  obecną  sieć  HoSpot  siecią
WiFi4EU.

Pytanie nr 3
Dotyczy  Lodowisko  –  istnieje  AP  z  darmowym  dostępem.  Zastępujemy  je  siecią  WiFi4  czy
dokładamy jako dodatkową sieć ?

Odpowiedź:
Istniejące AP pozostaje, a WiFi4EU dokładamy jako dodatkową sieć.

Pytanie nr 4
Dotyczy Hala Gorce – na wizji lokalnej mówiliśmy, że w trakcie przebudowy ma być zmieniane
przyłącze internetowe. Czy obecne spełnia wymagania 30 Mb/s ?

Odpowiedź:
Obecna sieć to 30 Mb/2Mb czyli spełnia wymagania projektu.

Pytanie nr 5
Dotyczy Nowotarska Strefa Relaksu – nie ma zasilania przy wiatach w strefie relaksu, miało być
wybudowane czy już jest ? Jeżeli nie to jedyną lokalizacją do montażu AP jest słup w okolicy „owcy

                                                                Referat ds. Zamówień Publicznych
tel.  (18) 26-11-244 e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
fax  (18) 26-62-312 www.nowytarg.pl pokój Nr 221, II piętro



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

rowerzysty”, Zgłaszałem podczas wizji aby sprawdzić możliwość obejścia zasilania zmierzchowego.
Potrzebne potwierdzenie elektryka. Dodatkowo konieczne jest zasilenia radiolinią z budynku SP11
ponieważ  w  samej  strefie  relaksu  nie  przyłącza  internetowego.  Podczas  realizacji  inwestycji
konieczny  jest  dostęp  do  dachu  SP11  i  umiejscowienia  na  niej  anteny  kierunkowej  (oraz
doprowadzenie do niej kabla z internetem z wnętrz budynku szkoły)

Odpowiedź:
Ze względu na brak możliwości zasilania w energię elektryczną z zapytania ofertowego wykreśla
się z realizacji punkt w Nowotarskiej Strefie Relaksu. W załączeniu przekazujemy nowy wykaz
punktów.

Pytanie nr 6
Dotyczy  Miasteczka  Rowerowego  -  obecnie  zainstalowane  są  2  AP  z  darmowym  dostępem.
Zastępujemy je siecią WiFi4 czy dokładamy jako dodatkową sieć ?

Odpowiedź:
Obecnie istniejący HotSpot zastępujemy nową siecią WiFi4EU.

Pytanie nr 7
Dotyczy Dworzec PKP – kiedy zakończą się prace budowlane oraz kiedy będzie dostępne przyłącze
internetowe w wyremontowanym budynku ?

Odpowiedź:
Do dnia 20 listopada zaplanowane jest zakończenie prac budowlanych i wówczas dostępne będzie
też łącze internetowe.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Ofertę  należy złożyć:  do dnia 18.10.2019r. do godz. 15.00 na adres:  Urząd Miasta Nowy Targ,
ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Utworzenia sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI w ramach Programu
WIFI4EU.

Jednocześnie informuję, iż zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczna. 

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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Utworzenie  sieci bezpłatnych , publicznych hot spotów WIFI  w  ramach Programu WIFI4EU. 

 

Zapewnienie dostępu do Internetu wysokiej jakości mieszkańcom i gościom w miejscach lokalnego 

życia publicznego. 

Program: WiFi4EU. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane wewnętrzne i zewnętrzne punkty dostępu do sieci 

internetowej w miejscach publicznych tj: 

 

Punkty zewnętrzne Punkty wewnętrzne 

1. Rynek 1.Muzeum Drukarstwa 

2. Park Miejski altana i kawiarnia 2.Wieża wodna 

3. Lodowisko 3.Budynek Ratusza – Punkt Informacji 
Turystycznej 

4. Hala Gorce 4.Lodowisko 

5. Miasteczko rowerowe 5.Dworzec PKP 

6. Stadion Miejski 6.Basen Kawiarenka 
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