
Załącznik 1 do Umowy 

1 
 

Opis przedmiotu Zamówienia -  Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu BGP 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę, na rzecz Zamawiającego usługi 

dostępu do sieci Internet obejmującej: 

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

symetrycznego łącza dostępowego o przepustowości gwarantowanej wynoszącej 

300Mbps. 

1.1. Gwarantowana prędkość połączenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

wynosi 300Mbps (słownie: trzysta megabitów na sekundę). 

1.2. Gwarantowana prędkość połączenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

wynosi 300Mbps (słownie: trzysta megabitów na sekundę). 

1.3. Miejscem instalacji łącza jest budynek Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. 

Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia. 

1.4. Zakończenie sieciowe po stronie zamawiającego musi być zgodne ze standardem 

Ethernet pracujące na portach miedzianych RJ45 1000 Base-TX lub optycznych 

1000 Base-LX/LH. 

1.5. Wykonawca musi zapewnić obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego 

przy pomocy protokołu routingu BGP w wersji 4. 

1.6. Wykonawca musi zapewnić obsługę klasy adresów IPv4 o charakterze (Provider 

Independent) należących do Zamawiającego posiadającego własny numer AS. 

1.7. Wykonawca musi zapewnić dostęp do wszystkich usług i serwisów internetowych 

krajowych i zagranicznych. 

1.8. Ilość generowanego ruchu przez Zamawiającego nie może być w żaden sposób 

limitowana oraz ograniczana funkcjonalnie. 

1.9. Wszystkie urządzenia instalowane w serwerowni w budynku Urzędu Morskiego w 

Gdyni przy ulicy Chrzanowskiego 10 w Gdyni muszą być fabrycznie przystosowane 

do montażu i zamontowane w szafach RACK 19 cali. 

1.10. Dostępność świadczonej usługi nie może być niższa niż 99,5% w skali roku. 

1.11. Gwarantowany czas usunięcia awarii na łączu nie może być wyższy niż 8 godzin. 

1.12. Wykonawca musi zapewnić 24 godzinny serwis zgłoszeń awarii technicznych łącza. 

2. Utrzymanie na życzenie Zamawiającego serwera secondary DNS dla strefy: umgdy.gov.pl 
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Usługi muszą mieć charakter powszechny oraz muszą być świadczone zgodnie z powszechnie 

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

(Jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 1954 z późn. zm.). 

 

Świadczenie usługi może realizować 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 2018r., poz. 1954 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o 

wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.10.2019 – 30.09.2021 

Wykonawca odpowiada ze ewentualne uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 


