
 
załącznik nr 5 

do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 

30 000 euro 

 
Gdynia, dnia 31.08.2018 

Znak sprawy WI-1-MC-381-27/2018 
 

 

Zaproszenie do składania ofert  
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 
10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*: 

1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami 
Morskimi 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych. Przedmiot 

zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i utrzymanie przez okres od 

20.09.18 do 19.09.19 łączy punkt-punkt pomiędzy lokalizacjami: 

L.p. Lokalizacja A Lokalizacja B 

1 

Urząd Morski w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

Kapitanat Portu Ustka 

ul. Marynarki Polskiej 3 

76-27 Ustka 

2 

Urząd Morski w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

Kapitanat Portu Szczecin 

ul. Jana z Kolna 9 

71-603 Szczecin 

3 

Urząd Morski w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

Bosmanat Portu Elbląg 

ul. Radomska 23, 

82-300 Elbląg 

 

2. Przepływność pomiędzy lokalizacjami dla każdego łącza wymienionego w pkt. 1 

powinna wynosić 15Mbps liczona w warstwie 2 modelu OSI po stronie klienta. 

3. Dostarczane łącza powinny umożliwiać transmisję wg standardu Ethernet 

opisanego w IEEE 802. Infrastruktura Wykonawcy powinna być całkowicie 

transparentna dla Zamawiającego. 

4. Zarządzanie i utrzymanie łącza w infrastrukturze Wykonawcy należy do służb 

technicznych Wykonawcy. 

5. Łącze powinno umożliwiać realizację pojedynczych sieci VLAN zgodnie ze 

standardem 802.1q. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości filtrowania ruchu przez Wykonawcę ani 

ograniczania przepustowości dla wybranych protokołów generowanych przez 

Zamawiającego i transmitowanych przez dostarczane łącze. 



7. Zakończenie sieciowe po obu stronach łącza musi być zgodne ze standardem 

Ethernet i pracować na portach miedzianych/elektrycznych typu RJ45. Dla 

każdego łącza należy przewidzieć 1 port sieciowy po każdej ze stron. 

8. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie przystosowane do montażu w 

szafach RACK 19cali. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego 

udostępnienia zasilania w postaci 2 gniazd elektrycznych o napięciu 230V na 

potrzeby urządzeń dostępowych. 

9. Dostępność świadczonych usług nie może być niższa niż 99,99% w skali roku, 

z gwarantowanym czasem usunięcia awarii wynoszącym nie więcej niż 8 

godzin. Wykonawca musi zapewnić 24 godzinny serwis zgłoszeń awarii 

technicznych łącza. 

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszystkich niezbędnych 

pozwoleń i koncesji wymaganych prawem do świadczenia usługi 

Zamawiającemu. 

 
a) termin wykonania zamówienia 20.09.2018 – 19.09.2019 
b) warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu, za świadczone usługi, 

fakturę VAT w terminie do 14 po upływie okresu rozliczeniowego (okres 
rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy). Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 
do 30 dni od dnia jej doręczenia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 
b) posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw 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.). 

4. Kryterium wyboru ofert:  
a) cena 100% 

 

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do 
składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2018 do godz. 10:00 w formie: 
- wersji elektronicznej na e-mail it@umgdy.gov.pl 

6. Do oferty należy załączyć: 
a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:  
a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie 

do podpisania umowy 
 

8. Do zaproszenie załączono:  
a) formularz oferty 

 
9. Dodatkowe informacje: 

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 
11.09.2018, 



b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył 
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni 
od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy wykonawca 
złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego  
i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
-  o podatku od towarów i usług). 

 
 

(np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt  umowy itp.) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 


