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Opis Przedmiotu Zamówienia – „Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na 

lokalizacji platforma wydobywcza Baltic Beta”. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego usługi 

dostępu do sieci Internet na platformie wydobywczej Baltic Beta obejmującej:  

1. Zestawianie, uruchomienie i utrzymywanie przez cały okres trwania umowy, 

asymetrycznego łącza dostępowego w technologii VSAT o parametrach: 

1.1. Zakooczenie sieciowe po stronie zamawiającego musi byd zgodne ze standardem 

Ethernet i pracowad na portach miedzianych RJ45. 

1.2. Wykonawca musi zapewnid dostęp do wszystkich usług i serwisów internetowych 

krajowych i zagranicznych 

1.3. Limit danych do wykorzystania w okresie rozliczeniowym nie może byd mniejszy niż 

100 GB. 

1.4. Łącze powinno posiadad minimum 1 publiczny, użytkowy adres IP nadany przez 

Wykonawcę. 

1.5. Wykonawca musi zapewnid serwis zgłoszeo awarii technicznych łącza, przyjmujący 

zgłoszenia, co najmniej w dni robocze, przez co najmniej 8 godzin w ciągu dnia, 

1.6. Minimalna prędkośd wymagana 30 Mbps download \ 6 Mbps upload, 

1.7. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia nie może powodowad 

powstania innych kosztów (poza ujętymi w formularzu ofertowym) takich, jak opłaty 

za utrzymanie łącza itp. 

2. Demontaż istniejącej infrastruktury terminala satelitarnego, składającej się z kompletnej 

anteny, modemu, zasilacza oraz kabla ethernetowego. 

3. Instalacja nowej infrastruktury terminala satelitarnego. 

 

Usługi muszą mied charakter powszechny oraz muszą byd świadczone zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004r – Prawo telekomunikacyjne (Jednolity 

tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1907 z późn. zm.). 

 

Świadczenie usługi może realizowad Wykonawca, który został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1907 
z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyd aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu Zamówienia. 

 

Wykonawca odpowiada ze ewentualne uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleo niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 


