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Numer sprawy: DGA/15/10 

 

Załącznik A do SIWZ 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.  
 

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
32412110-8 sieć internetowa  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dwóch łączy do Internetu o  przepustowości 

40 Mb/s każde. 
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę wyłącznie na zapewnienie jednego łącza. 
3. Łącza wykorzystywane będą do: 

a. obsługi podstawowej działalności Zamawiającego (dedykowana przepustowość 20 Mb/s), 
b. realizacji zadań projektu POIG.07.00.01-00-019/09 pt. „System Informacyjny 

o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, realizowanego 
w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(dedykowana przepustowość 20 Mb/s). 

4. Podział ruchu dla poszczególnych zastosowań dokonywany będzie przez Zamawiającego na 
własnych urządzeniach sieciowych. 

5. Opłaty za przepustowości, dedykowane do wyżej wymienionych zastosowań, regulowane 
będą na podstawie osobno wystawianych faktur. 

6. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia musi spełnić następujące warunki: 
6.1. Łącze musi być symetryczne oraz zapewniać stałą, pełną wymaganą przepustowość 

w ramach sieci Wykonawcy. 
6.2. W przypadku łącza realizowanego w technologii radiowej: 

a. łącze musi być realizowane w zakresie częstotliwości przeznaczonym w Krajowej 
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla służby stałej, zarezerwowanym dla 
Wykonawcy.  

b. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na zastosowaniu łączy 
radiowych realizowanych w zakresach częstotliwości, w których urządzenia radiowe 
mogą być używane bez pozwolenia na zasadach określonych w art. 144 ust. 3 
ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

6.3. Wykonawca musi zapewnić pełny routing BGP (zarówno do sieci krajowej, jak 
i międzynarodowej). Zamawiający dysponuje własną pulą adresów w ramach AS 24597. 

6.4. Podłączenie do routera internetowego Zamawiającego musi nastąpić przez połączenie 
ethernetowe w standardzie 100/1000 Base-TX. Router znajduje się w serwerowni 
w budynku głównym (adres j.w.)  
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6.5. Wykonawca musi zapewnić aby urządzenia końcowe wykorzystywane do świadczenia 
usług spełniały normy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 
stosownych aktach prawnych i posiadał niezbędne atesty. W szczególności sprzęt ten 
nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia.  

6.6. Ew. opłaty instalacyjne muszą zostać wliczone do ryczałtowej opłaty miesięcznej za 
utrzymanie łącza. 

6.7. Ryczałtowa opłata miesięczna za utrzymanie łącza będzie dzielona na poszczególne 
faktury (określone w pkt. 5) po połowie.  

 
2. Części zamówienia. 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłonieni zostaną dwaj Wykonawcy odpowiedzialni za 
dostarczenie dwóch łączy internetowych. 

2. O wyborze wykonawców zadecyduje cena oferty (wysokość ryczałtowej opłaty miesięcznej). 
3. Zamawiający nie dopuszcza realizacji obu zadań przez tego samego Wykonawcę. 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.07.2010 r. do 31.12.2012 r.  
Termin oddania łączy do eksploatacji: 1.07.2010 r. 

 


