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Załącznik  Z1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stały, stacjonarny i nielimitowany dostęp do Internetu  dla Oddziałów/Delegatur   

WIORiN we Wrocławiu 

 

 

1) Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla jednostek 

WIORiN we Wrocławiu w lokalizacjach wymienionych w formularzu ofertowym  (23 x  

minimum o prędkości download 4096 kbs, upload 1024 kbs  lub wyższej dodatkowo 

punktowanej w ocenie ofert, bez wymagania SLA, Zamawiający dopuszcza przejściowe spadki 

rzeczywistego transferu danych o ile nie przekroczą one 20 %.). Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca świadczył usługę we wszystkich lokalizacjach. Rodzaj oferowanego łącza i 

prędkości mogą zostać określone niezależnie dla każdej z lokalizacji (w zależności od 

możliwości technicznych infrastruktury) 

2) Dostęp do Internetu powinien być świadczony w sposób ciągły (24h/dobę), bez ograniczeń na 

ilość przesyłanych danych. Każde łącze powinno posiadać przypisany do niego przynajmniej 

jeden, stały, routowalny adres IP z pełnym dostępem do portów. Każde łącze powinno być 

zakończone gniazdem ethernetowym RJ-45 umożliwiającym podłączenie posiadanych przez 

Zamawiającego routerów. 

3) Dostęp do Internetu może być zrealizowany w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego linię 

telefoniczną Orange (dawniej TP), linie telefoniczną własną Oferenta,  światłowód lub inne 

połączenie kablowe zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w formularzu ofertowym. Świadczona 

usługa nie może w żaden sposób ograniczać świadczenia istniejącej usługi telefonii stacjonarnej 

na danych liniach.  

4) Usunięcie awarii łącza nastąpi w terminie nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia usterki. Brak dostępu do internetu przez okres co najmniej 24 godzin skutkować 

będzie przyznaniem ulgi w postaci 1/30 wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy 

rozpoczęty dzień awarii. 

5) Termin uruchomienia usługi 01.01.2017 r. Uwaga: W przypadku zmiany aktualnego 

Wykonawcy Zamawiający z uwagi na okres wypowiedzenia umowy/uwolnienia łącza z 

przyczyn proceduralnych dopuszcza przesunięcie w/w terminu ( maks. 30 dni) .Czas trwania 

umowy  - 24 miesiące od daty uruchomienia usługi. 

6) Możliwość postępowania reklamacyjnego w wypadku niezadowalającej jakości świadczonych 

usług, 

7) Opcje  fakultatywne ( nieobowiązkowe, dające wyższą wartość punktową oferty zgodnie  

z kryterium oceny ofert zapytania ofertowego): 

a) zaoferowanie łącza o prędkości download  od 8196 kbs (włącznie). 

b) zaoferowanie łącza o prędkości upload od  2048 kbs (włącznie)  lub  od 4096 kbs 

(włącznie)   

c) zaoferowanie modułu monitorowania parametrów łącza (rozproszonego lub 

scentralizowanego) 

Moduł monitorowania paramentów łącza – aplikacja desktopowa lub online 

umożliwiająca Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym następujących 

parametrów łącza: 
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 prędkość aktualnie zestawionego połączenia ( uplink modemu) – download oraz 

upload 

 wykorzystanie pasma prędkości – download oraz upload ( w kbs lub procentowo  

w stosunku do  uplink).  

Dostęp do modułu w przypadku aplikacji innej niż desktopowa musi zawierać 

mechanizm autoryzacji (np. poprzez login/hasło) 

Moduł rozproszony- moduł wymagający od Zamawiającego każdorazowo logowania 

do różnych systemów/urządzeń w zależności od sprawdzanego łącza 

Moduł scentralizowany- moduł umożliwiający uzyskanie wymaganych informacji  

w jednym miejscu, za pomocą jednokrotnego logowania  

d) utrzymanie wpisów revDNS - 23 szt, po jednym rekordzie z domeny wroc.piorin.pl dla 

przyznanego Zamawiającemu adresu IP w każdej z lokalizacji 

e) skrócony czas usuwania awarii  - nie dłużej niż w ciągu 8 h  

 

8) Inne istotne postanowienia umowne : 

a) Płatność przelewem na podstawie comiesięcznych faktur w terminie  odroczonym 

(minimum 14 dni ). 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach swoich potrzeb zlecenia realizacji  zamówień 

dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia 

podstawowego (do wysokości 20 % wartości wskazanej na formularzu ofertowym),  

a w szczególności zlecania zmian lokalizacji świadczenia usług wynikających  

z reorganizacji w jednostkach Zamawiającego. 

c) Zamawiający dołoży wszelkich starań by zlecenie przeniesienia usług zostało przekazane 

Wykonawcy co najmniej 14 dni od daty jego oczekiwanej realizacji. W przypadku 

niedotrzymania powyższego terminu,  Wykonawca zwolniony jest z obowiązku  naliczania 

ulgi abonamentowej za każdy dzień ewentualnej niedostępności łącza za okres od 

oczekiwanej  daty przenosin łącza do 14 dnia od otrzymania zlecenia Zamawiającego. 

d) W przypadku braku możliwości technicznych dokonania przeniesienia  

w terminie 30 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego umowa w zakresie świadczenia 

usługi na przenoszonym łączu ulega automatycznie rozwiązaniu bez prawa 

odszkodowawczego którejkolwiek ze stron. 

e) W przypadku niezgodności rzeczywiście realizowanej usługi w stosunku do zaoferowanej  

w formularzu ofertowym polegającej na: 

i. niemożliwości osiągnięcia minimalnych wymaganych prędkości  downloadu i/lub 

uploadu (tj. 4096/1024 kbs) w określonych lokalizacjach - Zamawiający zastrzega 

sobie prawo renegocjacji  wysokości należnych opłat za dane łącze lub 

wypowiedzenia   umowy  w zakresie świadczenia usługi na określonym łączu ze 

skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego bez prawa odszkodowawczego ze strony 

Wykonawcy. 

ii. niemożliwości osiągnięcia fakultatywnie zaoferowanych przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym (wyższych niż wymagane minimalne) prędkości  

downloadu i/lub uploadu w określonych lokalizacjach - Zamawiający zażąda 

obniżenia wysokości należnych za dane łącze miesięcznych opłat netto przez cały 

okres umowy do wysokości opłat netto za wersję łącza w wersji minimalnie 
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wymaganej tj. 4096/1024 lub (zgodnie z wyborem Zamawiającego) o kwotę netto 

stanowiącą równowartość kwotową netto nienależnie przyznanych punktów za 

wartości fakultatywne dotyczące prędkości łącza. 

iii. niemożliwości uzyskania fakultatywnie zaoferowanych dodatkowych 

funkcjonalności (monitorowanie, revDNS, czas reakcji) Zamawiający zażąda 

obniżenia, przez cały okres umowy, należnych łącznych opłat netto 

wyszczególnionych na fakturach o kwotę netto stanowiącą równowartość kwotową 

netto nienależnie przyznanych punktów za wartości fakultatywne dotyczące 

dodatkowych niespełnionych funkcjonalności( monitorawnie, revDNS, czas reakcji) 

 

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego 

terminu wypowiedzenia w innych przypadkach niż wymienione powyżej (nie wyklucza się 

wówczas możliwości dochodzenia odszkodowawczego/wyrównania za przyznane ulgi 

promocyjne).  

g) Zmiana przepisów prawa powodująca zmianę stawki podatku od towarów i usług 

uwzględniania jest automatycznie i nie wymaga zmian w umowie – rozliczanie wg cen netto 

z zastosowaniem aktualnie obwiązującej stawki podatku od towarów i usług.  

h) Strony ustalają, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne nie powoduje zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i) Zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian w umowie określają przypadki niniejszego 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia opisane w punktach od 8 b) do 8h) 

j) Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Z1) oraz formularz 

ofertowy Wykonawcy (załącznik Z2) stanowią integralną część zawieranej umowy na 

świadczenie usług dostępu do internetu. W przypadku istnienia niejednoznaczności lub 

sprzeczności zapisów umowy (lub jej innych załączników) z postanowieniami 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik Z1) lub formularza ofertowego 

Wykonawcy (załącznik Z2) strony zgodnie przyjmują wyższość zapisów Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia  i formularza ofertowego Wykonawcy nad innymi zapisami. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


