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Dostawa radiolinii, urządzeń WiMax, routera oraz zasilacza awaryjnego UPS 

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności  
Complex Computers Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii WiMAX w celu dostarczenia 
szerokopasmowego Internetu drogą radiową” w ramach Działania 1.1 REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 ogłaszam nabór ofert 
zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Lp. Nazwa/opis Ilość 
1 Dostawa i konfiguracja radiolinii pracującej w relacji komin EC Kielce przy ul. Hubalczyków 30 

w Kielcach – komin Stolbud Włoszczowa SA przy ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie. 
Wymagane parametry: 
Praca w paśmie 13 GHz 
Przepustowość  
- min. 20Mbps dla kanału 14MHz i modulacji QPSK 
- min. 50Mbps dla kanału 14MHz i modulacji 32QAM 
Gwarancja producenta min. 24 miesiące 
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2 Wykonanie stacji bazowej WiMAX na kominie firmy Stolbud Włoszczowa SA przy 
ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie  obejmujące:  wykonanie projektu,  dostawę urządzeń, 
montaż urządzeń, uruchomienie systemu.  
 
Complex Computers sp. z o.o. dysponuje  czterema duplex’owymi kanałami o szerokości 
3.5 MHz  w paśmie 3,6 GHz  (kanały nr 21,22,23,24 częstotliwości dolne: 3672.25, 3676.25, 
3679.25, 3683.25 częstotliwości górne: 3772.75, 3776.75, 3779.75, 3783.25) 
 

Wymagania dotyczące stacji bazowej: 
• praca w zakresie częstotliwości wymienionym powyżej; 
• obsługa min. 4 sektorów; 
• szerokość wiązki promieniowania całej stacji bazowej musi wynosić 360o; 
• urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie FDD; 
• urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie full duplex; 
• urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w kanale o szerokości 

7 MHz (agregacja kanałów posiadanych przez Complex Computers); 
• stacja bazowa musi obsługiwać minimum 40 stacji abonenckich (musi istnieć 

możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych stacji); 
• minimalna przepustowość stacji bazowej ma wynosić 40 Mbit/s; 
• Gwarancja producenta min. 12 miesięcy 

 
Projekt ma zawierać: dobór urządzeń aktywnych i anten (szerokość wiązki, 
polaryzacja, zysk) spełniających powyższe wymagania, trasy prowadzenia kabli, 
sposób montażu anten. 

 
Do obowiązków wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z właścicielem komina  
Stolbud Włoszczowa SA dotyczących sposobu montażu anten i prowadzenia kabli. 

           Urządzenia IDU mają zostać zamontowane w istniejącej szafie. Średnia długość kabla 
           łączącego szafę z antenami wynosi 120m. 
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3 Dostawa stacji abonenckich WiMAX  
Wymagane parametry: 

- współpraca ze stacją bazową opisaną powyżej 
- prace w trybie half i full duplex 
- gwarancja producenta min. 12 miesięcy 
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 Dostawa routera 
Wymagane parametry: 

- min. 3 porty WAN 10/100/1000  
- min. 2GB pamięci  
- wydajność routingu min. 420Mbps, 830 kpps 
- system operacyjny zgodny z Cisco IOS 
- 3 letnia subskrypcja na upgrade’y systemu operacyjnego 
- gwarancja producenta min. 36 miesięcy 
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5 Dostawa zasilacza awaryjnego UPS 
Wymagane parametry: 

- podtrzymanie urządzeń o mocy 300W przez co najmniej 60 min. 
- architektura on-line 
- 8 gniazd wyjściowych IEC320 C13, 1 gniazdo wyjściowe IEC320 C19 
- port RS232 
- karta umożliwiająca bezpośrednie połączenie zasilacza UPS z siecią Ethernet lub z 

Internetem (zgodność ze standardami HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL i SSH) 
- możliwość instalacji 4 dodatkowych modułów bateryjnych 
- gwarancja producenta min. 24 miesiące 
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Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z Bartłomiejem Grimm. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres  bartlomiej.grimm@complex.pl  
lub telefonować na numer 41 368 06 01  w.101 . 
 
Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2011 r. o godz. 14.00;  

   

  Kielce, 23.08.2011 r. 


