
 

 

Załącznik nr 1 
Kod CPV:  
72400000 - usługi internetowe,  72318000-7 - usługi przesyłu danych,  64200000-8 - usługi 
telekomunikacyjne 
 

 

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

zapewnienie dodatkowego szerokopasmowego łącza do sieci Internet dla obiektu Aleja Niepodległości 188 b, 

Warszawa 00-608. 

 

1. Wymagania Techniczne dla świadczonej usługi 

1.1. Łącze symetryczne musi posiadać przepustowość gwarantowaną 500/500 Mb/s z możliwością 

rozszerzenia do 1000/1000 Mb/s; 

1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie łącz innych niż symetryczne full-duplex; 

1.3. Łącze musi być zestawione na medium optycznym – światłowód jednomodowy lub 

wielomodowy w zależności od warunków przyłączeniowych od strony dostawcy wraz z 

wykonaniem niezbędnych prac budowlano – montażowych po stronie Wykonawcy; 

1.4. Zamawiający wymaga zapewnienia w ramach usługi, niezbędnego osprzętu do terminacji łącza 

na routerze zamawiającego tj. Cisco ASR 1002-X poprzez dedykowane moduły mini-GbiC; 

1.5. Dostarczone łącze / usługa nie mogą być współdzielone z innymi podmiotami niż Ośrodek 

Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; 

1.6. Zamawiający wyklucza łącza objęte limitami transferu danych; 

1.7. Wykonawca na potrzeby Zamawiającego musi zapewnić adresację publiczną IP z własnego 

zakresu (PA – Provider Aggregable) z zachowaniem ciągłości przestrzeni adresowej IPv4 prefix 

27 bitów – proponowaną adresację należy przedstawić w składanej ofercie; 

1.8. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia protokołu routingu dynamicznego BGP z 

posiadaną już klasą 195.187.108.0/26 rozgłaszana przez Zamawiającego; 

1.9. Łącze nie może być objęte restrykcjami dostępu do serwisów krajowych oraz zagranicznych; 

1.10. Wykonawca zapewni i przedstawi ze swojej strony przydział ASN publicznego do 

oferowanego łącza z możliwością uruchomienia drugiego łącza zapasowego. 

 

2. Wymagania jakościowe usługi 

2.1.1.  Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o  awarii 24 godziny na dobę przez 

okres całego roku 

2.1.2.  Awarie łącza muszą być usuwane przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 6 godzin od 

momentu zgłoszenia 

2.1.3.  Dostępność usługi w ciągu roku nie może być mniejsza niż 99,9% czasu świadczenia usługi w 

danym roku 

2.1.4.  Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego z min. 7 dniowym 

wyprzedzeniem o konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych powodujących 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-internetowe-8474


 

 

przerwę w świadczeniu usługi – takie prace powinny być prowadzone w zakresie godzin 0:00 – 

4:00 w sposób minimalizujący czas trwania przerw w działaniu sieci. 

3. Istotne postanowienia umowy wymagane przez Zamawiającego: 

3.1 Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
telekomunikacyjnej polegającej na zapewnieniu stałego, nieprzerwanego dostępu do Internetu 
szerokopasmowego, bez limitu przesyłanych lub odebranych danych oraz ilości użytkowników, 
zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.  

3.2 Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi będące przedmiotem Umowy przez 
okres 24 miesięcy od daty uruchomienia usługi. 

3.3 Koszty doprowadzenia i uruchomienia łącza ponosi Wykonawca. Przez łącze rozumie się 
zestawienie pomiędzy routerem brzegowym Zamawiającego a siecią Wykonawcy, w celu 
korzystania z usługi. 

3.4 Świadczenie usługi objętej przedmiotem niniejszej Umowy obejmuje następujące elementy: 
a) uruchomienie usługi  nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, 
b) świadczenie usług dostępu do sieci Internet, o gwarantowanej przepustowości efektywnej min. 500 

Mbps w obu kierunkach równocześnie, podłączenie usługi podlega protokołowi odbioru, 
c) obsługę zgłoszeń awarii i usuwanie awarii, tj. uszkodzeń powodujących przerwę lub 

uniemożliwiających bądź utrudniających dostęp do sieci Internet Zamawiającemu, powstałe  
w urządzeniach i łączach, przy pomocy których świadczone są usługi objęte przedmiotem Umowy, 

d) zapewnienie nadzoru i monitoringu w systemie 7/24, 
3.5 Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na 

dobę. 
4. Awarie łącza muszą być usuwane przez Wykonawcę maksymalnie w ciągu 6 godzin. 
5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego, w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca z 14 dniowym terminem 
płatności licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części Umowy.  

 

 

 

 


