
1. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla dwóch lokalizacji. 
Przedmiotem zamówienia jest:  
zamówienie podstawowe: świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od 
03.01.2018 r. do dnia 02.01.2019 .,  
zamówienie opcjonalne: świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od 
03.01.2019r. do dnia 02.01.2020r.  
 
Łącze musi spełniać następujące warunki: 

 

Dla lokalizacji przy 
ul. Jana Olbrachta 
94B w Warszawie: 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić: 
a) symetryczne łącze Internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 

100 Mbps z gwarantowaną  przepustowością CIR nie mniejszą niż 
100  Mbps, 

b) fizyczny interfejs Ethernet (RJ45), 
c) świadczenie usługi wykonywane w technologii kablowej lub 

światłowodowej. 
Wykonawca zagwarantuje w okresie obowiązywania Umowy: 

a) pulę 64 stałych, publicznych adresów IP routowalnych w 
Internecie, 

b) dane niezbędne do poprawnego działania sieci (adresy IP: dla 
klienta, na połączenie routera do sieci oraz numer DLCI, domyślną 
trasę routingu), 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy: 
a) udostępnić Zamawiającemu swoje urządzenia DTE – router, 

modem oraz inne niezbędne urządzenia,  
b) zapewnić ciągłość i niezawodność pracy łącza internetowego, 
c) zapewnić Centrum zarządzania i monitorowania siecią 24h/7dni. 
d) zapewnienia gwarancji usunięcia awarii łącza w ciągu ………. 

godzin od przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  
e) czas reakcji wynosi 30 min w dni robocze zaś do 12 godzin w dni 

ustawowo wolne od pracy. 
 

Dla lokalizacji przy ul. 
Wojska Polskiego 81, 
05-506 Lesznowola 

 

Wykonawca zobowiązuje się  wykorzystać łącze telefoniczne na numerze 
22 757 90 87 lub radiowo: 

a) łącze internetowe o przepustowości do 2048/256 kb/s, 
b) udostępnić Zamawiającemu swoje urządzenie router WIFI,2 karty 

sieciowe WIFI USB oraz inne niezbędne urządzenia., 
c) zapewnić ciągłość i niezawodność pracy łącza internetowego, 
d) czas przywrócenia usługi dostępu do Internetu wynosi 8 godzin  

 

Informacje dodatkowe • Usługa obejmować będzie uruchomienie i dostęp do Internetu w 
pomieszczeniu nr 118 w Warszawie przy ul. Olbrachta 94B, oraz w 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 81, 05-506 Lesznowola 

• Co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem przekazania 
uruchomionego dostępu do Internetu, Wykonawca powiadomi 
mailowo na adres ……………………………….. o gotowości do 
odbioru. 



• Komisyjny odbiór uruchomionego dostępu do Internetu nastąpi w dniu 
zadeklarowanym przez Wykonawcę i polegał będzie na stwierdzeniu 
zgodności parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego 
z faktycznie uruchomioną usługą pod względem poprawności 
działania. Z odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru. W 
przypadku stwierdzenia wadliwości działania, Wykonawca 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia dokona wykazanych w 
protokole poprawek.  

• Pozytywny odbiór Protokół Odbioru będzie podstawą do 
uruchomienia usługi dostępu do Internetu i początkiem do naliczania 
miesięcznych opłat abonamentowych. 

• Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy 
Zamawiającemu dane niezbędne do poprawnego działania sieci 
(adresy IP: dla klienta, na połączenie routera do sieci oraz numer 
DLCI, domyślną trasę routingu) oraz schemat połączenia. 

 
 

 


