
Szczegółowy opis zamówienia na dostawę internetu 

 

- zamawiający wymaga podłączenia wyłącznie drogą kablową. 

 

- jest członkiem organizacji RIPE NCC (Network Coordination Centre) posiadającym status LIR (Local 

Internet Registry) od co najmniej roku czasu. 

 

- posiada własną adresację typu PA o rozmiarze (sumarycznym) co najmniej /20 z której może 

dokonywać alokacji adresów 

 

- jest członkiem co najmniej jednego międzynarodowego węzła wymiany ruchu (IXP - Internet 

Exchange Point) w którym sumaryczny ruch w szczycie wynosi co najmniej 3Tbit/s 

 

- jest członkiem co najmniej 2 krajowych (polskich) węzłów wymiany ruchu, w którym jeden 

wymagamy aby to był OPL (Orange) jako Operator dominujący w Polsce. 

  

- Wykonawca zapewni możliwość użytkowania min. …. publicznych adresów IP (użytkowych) w jednej 

puli adresowej. 

  

- Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych 

sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby 

urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 

  

- Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 z wykorzystaniem protokołu ethernetowego, 

doprowadzone bezpośrednio do punktu dystrybucyjnego znajdującej się w lokalizacjach 

zamawiającego. 

  

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkie urządzenia niezbędne do zestawienia 

połączeń. 

  

- W ramach oferowanej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej instalacji, 

konfiguracji oraz utrzymania w/w urządzeń. 

  

- Operator świadczący usługę posiadający minimum 3 punkty styku wymiany ruchu z operatorami 

międzynarodowymi, posiadający własną sieć szkieletową pozwalającą na świadczenie zamawianej 

usługi w oparciu o własną infrastrukturę telekomunikacyjną i zasoby konieczne do jej zarządzania. 



  

Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych 

parametrach: 

•             dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 99,6%, 

•             maksymalnie 12-godzinny czas usunięcia awarii, 

•             czas reakcji maksymalnie 2h 

  

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną 

Pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 

7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w sprawach formalnych natomiast, 

Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. 

  

- Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona 

niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 

  

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia usług w 

sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza. 

  

- W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza Zamawiający ma prawo do 

wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu oraz naliczeniu 

kary umownej w kwocie jednorazowej 10 000,00 zł netto. 

  

 


