
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Część I 

a) Usługi telefonii stacjonarnej 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1.1. Przedmiotem zamówienia  jest  wybór operatora telefonii stacjonarnej dla Starostwa 

Powiatowego w Toruniu. 

1.1.1.  Operator wyłoniony w drodze powyższego postępowania przejmie całość ruchu 

telefonicznego  wychodzącego i przychodzącego z siedziby Zamawiającego . 

1.1.2.     Zapewni łączność w zakresie połączeń lokalnych i strefowych,    międzystrefowych, do 

sieci komórkowych wszystkich operatorów, na numery informacyjne. 

1.1.3 Zamawiający zastrzega obowiązek zachowania obecnej numeracji. Obecny dostawca usług 

to Netia  S.A. . Zakres numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego to – 56 662 87 50 do 

56 662 89 99. Numer główny 56 662 88 88 

1.1.4.  Zapewni transmisję dla faksów  Zamawiającego 

1.1.5.  Zapewni bezpłatną łączność do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy 

posiadających numery skrócone : 112, 999, 998, 997, 994, 993, 992,986,985,984. 

1.1.6.  Operator zapewni realizację usług telefonii stacjonarnej w ramach jednej opłaty 

abonamentowej(opłata za utrzymanie łącza oraz połączenia), bez naliczania dodatkowych opłat za 

wykonane połączenia . 

1.2 Czas trwania zamówienia:  

1.2.1.  Przewidywany termin trwania umowy pomiędzy stronami wynosi 36 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług lub do czasu wcześniejszego wyczerpania kwoty stanowiącej  

maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy. 

1.2.2.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług w terminie 

od dnia 1 stycznia 2020 r.  



2. Lokalizacja: 

2.1. Umowa obejmować będzie przyłącze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu – ul. 

Towarowa 4-6 . 

2.2. Dokładne wyznaczenie miejsc dla punktów przyłącza określi Zamawiający, po uzgodnieniu z 

Wykonawcą w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej.  

3. Specyfikacja rozwiązania technicznego przyłączy 

3.1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej odbywać się będzie za 

pomocą: 

 3.1.1. jednego cyfrowego łącza telefonicznego ISDN PRA (30B+D), skonfigurowanego w 

wiązkę PBX z przypisanymi do niej 250 numerami w usłudze DDI w lokalizacji zainstalowana 

jest centrala firmy Platan typ PBX Server Libra 

3.1.2.Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem 

istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej oraz koniecznie współpracować z wymienioną 

centralą telefoniczną . 

 

3.2. Uśredniona liczba minut połączeń w miesiącu (dla wszystkich numerów zewnętrznych 

kupowanych w niniejszym postępowaniu) przedstawia się następująco: 

 lokalne: 4000 min. 

 międzystrefowe: 1200 min. 

  międzynarodowe: 50 min. 

  do krajowej telefonii komórkowej sieci: 2500 min. 

4. Szczegółowy zakres rozwiązania technicznego przyłączy 

4.1 Usługi świadczone w określonym powyżej zadaniu muszą obejmować: 

a) Instalację 1 łącza PRA (30B + D) tworzących wiązkę PBX wraz z numerem głównym i zakresem 

DDI 250 numerów i ich uruchomienie oraz . 

b) Podłączenie instalacji przyłączy do zacisków centrali telefonicznej  Platan 

c) Realizację połączeń: 

  lokalnych i strefowych(w tym również do operatorów internetowych np. telefonii w 

ramach    telewizji kablowych) 

  do sieci komórkowych wszystkich operatorów; 



   międzystrefowych; 

  międzynarodowych; 

  do ulgowej infolinii (0-801); 

  do biur informacji o numerach abonentów wszystkich operatorów publicznych; 

  bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery 

skrócone minimum: 112; 999; 998; 997; 994; 992; 991; 986; 984; 985; 

  na bezpłatną linię 0-800; 

  do numerów 19xxx; 

5. Specyfikacja wykonania  instalacji teletechnicznej w ramach postępowania. 

5.1. Koszty związane z realizacją usługi DDI, opłatami uruchomieniowymi muszą zostać 

wliczone przez Wykonawcę w  koszt   abonamentu. 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca świadczył usługi inną drogą niż z 

wykorzystaniem kanalizacji telekomunikacyjnej tzw. droga kablowa-ziemna. Zamawiający nie 

wyraża zgody na instalowanie w Urzędzie urządzeń teletechnicznych oraz zasilających na elewacji 

oraz dachu budynku. 

5.3. Zamawiający w lokalizacji objętej zadaniem nie posiada, (innych niż wyznaczone 

pomieszczenie techniczne), wolnych pomieszczeń w których mogłyby być zainstalowane 

urządzenia teletransmisyjne oraz zasilające. 

5.4. Zamawiający wyraża zgodę na instalowanie koniecznych urządzeń teletransmisyjnych oraz 

zasilających koniecznych do dostarczenia usługi w wyznaczonym pomieszczeniach technicznych 

(pomieszczenie centrali telefonicznej i przyłącznicy). 

5.5. Zamawiający wyklucza możliwość realizacji połączeń drogą radiową lub w technologii VOIP  

5.6. Wszelkie inne usługi dodatkowe związane z usługami telekomunikacyjnymi po cenie nie 

większej niż określone w dostępnym publicznie aktualnym cenniku operatorskim Wykonawcy dla 

klientów biznesowych.  

6. Specyfikacja gwarancji, poziomu usługi, odpowiedzialności 

6.1. - W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca zapewnia:  

6.1.1 Zachowanie odpowiednich parametrów i standardów realizowanych usług zgodnych z  



obowiązującymi przepisami,  

6.1.2 Bezpłatną całodobową telefoniczną obsługę klientów; 

6.1.3 Automatyczny wybór prefiksu operatora; 

6.1.4 24-godzinną obsługę serwisową dla usług będących przedmiotem umowy; 

6.1.5 Techniczną pomoc związana ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu 

przez Zamawiającego, obejmującą w szczególności: bezpłatne eliminowanie usterek i 

nieprawidłowości w pracy łączy, bezpłatne usuwanie awarii, w razie awarii wykonanie instalacji 

dodatkowej do głównego zakończenia sieci lub zmianę w jego przyłączeniu 

6.1.6  Gwarantowany czas reakcji na awarię – 1 godz. Od momentu zgłoszenia ; 

6.1.7 Gwarantowany czas naprawy awarii – 8 godz. (Wyjątek stanowi usunięcie awarii powstałej 

na skutek wystąpienia siły wyższej).  

6.1.8. Zamawiający dokona zgłoszenia faktu wystąpienia awarii na wskazany przez Wykonawcę 

numer telefonu/faksu/e-mail  Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku do  określenia i 

przekazania Zamawiającemu informacji o przyczynie awarii oraz orientacyjnym czasie jej 

usunięcia, zachowując czas reakcji określony w rozdziale 6  pkt.1.7  

6.1.9. Stosowane przez Wykonawcę środki techniczne wykorzystywane w związku ze 

świadczeniem usługi gwarantują bezpieczeństwo przekazu informacji w granicach możliwości 

technicznych. 

 

 

b) Usługa dostępu do Internetu 
 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie połączeń internetowych 

w siedzibie Starostwa Powiatowego . 

2 Lokalizacja: 

2.1. Umowa obejmować będzie przyłącze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu – ul. 

Towarowa 4-6 . 

2.2. Dokładne wyznaczenie miejsc dla punktów przyłącza określi Zamawiający, po uzgodnieniu 

z Wykonawcą w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej. 

3 Specyfikacja techniczna połączeń internetowych. 



3.1. Łącze dla siedziby Starostwa Powiatowego powinno mieć parametry: 

 gwarantowana przepustowość do Zamawiającego (download): nie mniejsza niż  150 

Mbit/s, 

 gwarantowana przepustowość od Zamawiającego (upload): nie mniejsza niż  150 Mbit/s, 

 gwarantowane pasmo (CIR) 150 Mbit/s (150Mbit/s pobieranie danych i 150Mbit/s 

wysyłanie danych), 

 średni czas opóźnienia: nie większy niż 20 ms, 

 współczynnik straty pakietów nie większy niż 10-3 (zgodnie z zaleceniem ITU-T Y.1541) 

 udostępniona podsieć: co najmniej 16 stałych adresów IP (13 dla Zamawiającego), 

 brak limitów – brak ograniczenia w ilości przesyłanych danych, zarówno „do” jak i „od” 

Zamawiającego, 

 dopuszczalna technologia: Ethernet, 

 dopuszczalny interfejs styku Ethernet: złącze RJ45, 

 technologia wykonania łącza – światłowód 

4. Termin obowiązywania. 

4.1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do Internetu zostanie podpisana na okres 36 miesięcy 

od daty uruchomienia usługi. 

4.2. Termin realizacji(instalacji i uruchomienia usługi) nie później niż 1 stycznia 2020r. 

5. Koszt połączeń internetowych. 

5.1. Ewentualne koszty instalacji i aktywacji usługi dostępu do Internetu powinny być wliczone 

do kosztów miesięcznych abonamentów, zawartych w formularzu cenowym. 

6. Urządzenia dostępowe. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia dostępowe – routery/modemy do udostępniania 

połączenia internetowego. Ewentualne koszty dzierżawy urządzeń powinny być wliczone w 

abonament. Urządzenia dostępowe powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę co najmniej za 

pomocą zasilaczy awaryjnych (UPS-ów). Urządzenia dostępowe pozostają własnością 

Wykonawcy i powinny być przez niego i na jego koszt serwisowane oraz ubezpieczone od 

kradzieży lub zniszczenia. 

 

 



7. Wymagania wobec wykonawcy. 

Przepustowość zdefiniowana w punkcie 3 musi być gwarantowana przez Wykonawcę w punktach 

styku sieci IP Wykonawcy z sieciami IP operatorów Internetowych, z którymi Wykonawca posiada 

punkty styku. 

Wykonawca musi posiadać, co najmniej 1 niezależny, bezpośredni punkt styku z 

Międzynarodowym Dostawcą Internetu.  

Wykonawca musi posiadać, co najmniej 2 punkty styku z Krajowymi Dostawcami Internetowymi. 

Wykonawca zabezpieczy przesyłane przez Zamawiającego dane w sposób zgodny z 

obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.  

Wykonawca musi ściśle współpracować przy aktualizacji i rozpropagowaniu nowych stref DNS 

Zamawiającego. 

 

 

8. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powinna zawierać: schematy podłączenia sieci, informacje o przyznanej puli 

adresowej dla poszczególnych przyłączy, informacje potrzebnych do konfiguracji routingu do sieci 

Wykonawcy, informacje o serwerach DNS Dostawcy. 

 

9. Poziom usług (SLA). 

Poziom świadczonej usługi dostępu do Internetu nie może być niższy niż o poniższych 

parametrach: 

 Gwarantowana data aktywacji usługi, ustalona w umowie, 

 Gwarantowana miesięczna i roczna dostępność usługi na poziomie 99,8%, 

 Stała przepustowość, zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 3, 

 Średni czas opóźnienia, zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 3, 

 Gwarantowany czas reakcji na awarię: 1godzina, 

 Gwarantowane usunięcie awarii w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia 

awarii przez Wykonawcę, 

 Dostępność służb technicznych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w 

roku, 

 Monitorowanie przez Wykonawcę łącza przez 24h/dobę, 

 

 

 



c) Usługa dzierżawy włókna światłowodowego 
 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa jednego jednomodowego włókna światłowodowego   

w relacji Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32 – Toruń, ul. Towarowa 4-6 

2. Lokalizacja: 

2.1. Umowa obejmować będzie dzierżawę  włókna światłowodowego w relacji Toruń, ul. Szosa 

Chełmińska 30/32 – Toruń,  ul. Towarowa 4-6 . 

2.2. Dokładne wyznaczenie miejsc dla punktów przyłączy określi Zamawiający, po uzgodnieniu 

z Wykonawcą w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej. 

3. Wymagania techniczne dla ciemnego włókna światłowodowego jednomodowego: 

 

 Tłumienność  dzierżawionego ciemnego włókna światłowodowego jednodomowego na 

pełnej długości, zgodnej z protokołem odbioru nie może przekraczać 8dB, 

 Włókno światłowodowe musi spełniać parametry jakościowe zgodne z zaleceniami ITU 

G.652, 

 Dzierżawione ciemne włókno światłowodowe jednodomowe musi być przystosowane do 

transmisji danych rzędu 10Gbps,  

 Dzierżawione ciemne włókno światłowodowe jednomodowe musi umożliwiać 

Zamawiającemu realizację dowolnej transmisji bez jakichkolwiek ingerencji 

Wykonawcy,  

 Dzierżawione ciemne włókno światłowodowe jednomodowe w relacjach musi być 

obustronnie zakończone na przełącznicach światłowodowych dostarczonych przez 

Wykonawcę w szafach teletechnicznych 19’’ (wskazanych przez Zamawiającego). 

 Odpowiedzialność za prawidłowe działanie ciemnego włókna światłowodu 

jednomodowego ponosi wyłącznie Wykonawca 

 technologia wykonania łącza – wykorzystanie kanalizacji telekomunikacyjnej tzw. droga 

kablowo-ziemna, nie dopuszcza się technologii radiowej oraz satelitarnej 

4. Termin obowiązywania. 

4.1. Umowa na świadczenie usługi dzierżawy włókna zostanie podpisana na okres 36 miesięcy 

od daty uruchomienia usługi, z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4.2. Termin realizacji(instalacji i uruchomienia usługi) nie później niż 1 stycznia 2020. 



5. Koszt dzierżawy włókna. 

5.1. Ewentualne koszty instalacji i aktywacji usługi dzierżawy światłowodu powinny być 

wliczone do kosztów miesięcznych abonamentów, zawartych w formularzu cenowym. 

6. Urządzenia sieciowe. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia sieciowe – media konwertery w celu przejścia z 

technologii światłowodowej na Ethernet . Ewentualne koszty dzierżawy urządzeń powinny być 

wliczone w abonament. Urządzenia  pozostają własnością Wykonawcy i powinny być przez niego 

i na jego koszt serwisowane oraz ubezpieczone od kradzieży lub zniszczenia. 

 

 

7. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powinna zawierać: schematy podłączenia sieci. 

8. Poziom usług (SLA). 

Poziom świadczonej usługi dzierżawy włókna nie może być niższy niż o poniższych 

parametrach: 

 Gwarantowana data aktywacji usługi, ustalona w umowie, 

 Gwarantowana miesięczna i roczna dostępność usługi na poziomie 99,8%, 

 Stała przepustowość, zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 3,, 

 Gwarantowany czas reakcji na awarię: 1 godzina, 

 Gwarantowane usunięcie awarii w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia 

awarii przez Wykonawcę, 

 Dostępność służb technicznych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w 

roku, 

 

Dokumenty, oświadczenia, kary 

1. Kary umowne 

1.1.  Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie czasów reakcji , 

terminów usunięcia awarii oraz właściwych parametrów technicznych dla usługi telefonii 

stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu oraz usługi dzierżawy włókna światłowodowego. 

Kary będą naliczane w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto , które będą płatne z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za każdą godzinę zwłoki.  

1.2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 



uruchomienia usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu oraz usługi 

dzierżawy włókna światłowodowego  w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, która 

będzie płatna z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. 

1.3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdorazowe niedotrzymanie 

uzgodnionych parametrów łącza internetowego (przepustowości i/lub czasu opóźnienia). 

Kara umowna w wysokości 0,1% umowy brutto liczona zostanie za każdą rozpoczętą 

godzinę ponad gwarantowany czas usunięcia usterki. 

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 20%, wartości umowy brutto, w terminie 21 

dni od dnia odstąpienia od umowy. 

1.5. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o 

zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, do rzeczywistej wartości poniesionej 

szkody.  

1.6. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych jeżeli przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy została spowodowana siłą wyższą.  

1.7. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy konieczne będzie naliczenie kar umownych 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar w 

ciągu 21 dni od dnia dokonania potrącenia .  

1.8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu ewentualnych kar umownych na 

piśmie poprzez wystawienie księgowej noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.  

 

2. Fakturowanie:   

2.1. Płatność za przedmiot umowy, będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w ciągu 30 dni od dnia 

wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury, przy czym 

maksymalny termin dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wynosi 14 dni, licząc 

od dnia jej wystawienia. W przypadku opóźnień związanych z dostarczeniem faktury do 

siedziby Zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  



2.2. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od Wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca 

uprawniony jest do przesyłania faktur, również w wersji elektronicznej. W celu złożenia 

faktur elektronicznych należy stosować nr NIP: 9562086885 Zamawiającego. 

2.3. Forma złożenia faktur określona w pkt 2.1 i 2.2 zależy od woli Wykonawcy. 

3.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy załączyć do oferty: 

3.1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez 

Prezesa UKE na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne .  

3.2.  Aktualny odpis z KRS. 

Dokumenty z punktu 3 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym 

uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie 

stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

firmy.  

 Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Do oferty musi być dołączony 

oryginał pełnomocnictwa, jeśli jest przedstawiana kopia to musi być poświadczona notarialnie. 

 

4. Termin i miejsce składania ofert 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – kancelaria, pokój 100, I piętro, w terminie 

do dn. 19 listopada 2019 r. do godziny 1000    

5. Kryterium wyboru oferty jest cena.  

6. Wykonawca może przedstawić swój wzór umowy, który będzie podlegał akceptacji przez 

Zamawiającego. 

7. Każdy z Wykonawców może złożyć oferty zarówno na Część I jak i drugą postępowania. 

Jeżeli Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę na Część I automatycznie jego oferta na 

Część II nie będzie rozpatrywana. Zabieg ten  podyktowany jest faktem zapotrzebowania na  

łącza podstawowe i zapasowe w siedzibie przy ul. Towarowa 4-6  od dwóch niezależnych 

Dostawców internetowych dwoma niezależnymi łączami internetowymi. 

 

 



Część II 

 Usługa dostępu do Internetu – łącze zapasowe 
 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie połączeń internetowych 

w siedzibie Starostwa Powiatowego . 

2 Lokalizacja: 

2.1. Umowa obejmować będzie przyłącze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu – ul. 

Towarowa 4-6 . 

2.2. Dokładne wyznaczenie miejsc dla punktów przyłącza określi Zamawiający, po uzgodnieniu 

z Wykonawcą w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej. 

3 Specyfikacja techniczna połączeń internetowych. 

3.1. Łącze dla siedziby Starostwa Powiatowego powinno mieć parametry: 

 gwarantowana przepustowość do Zamawiającego (download): nie mniejsza niż  50 

Mbit/s, 

 gwarantowana przepustowość od Zamawiającego (upload): nie mniejsza niż  50 Mbit/s, 

 gwarantowane pasmo (CIR) 50 Mbit/s (50Mbit/s pobieranie danych i 50Mbit/s wysyłanie 

danych), 

 średni czas opóźnienia: nie większy niż 20 ms, 

 współczynnik straty pakietów nie większy niż 10-3 (zgodnie z zaleceniem ITU-T Y.1541) 

 udostępniona podsieć: co najmniej 8 stałych adresów IP (5 dla Zamawiającego), 

 brak limitów – brak ograniczenia w ilości przesyłanych danych, zarówno „do” jak i „od” 

Zamawiającego, 

 dopuszczalna technologia: Ethernet, 

 dopuszczalny interfejs styku Ethernet: złącze RJ45, 

 technologia wykonania łącza – światłowód 

4. Termin obowiązywania. 

4.1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do Internetu zostanie podpisana na okres 36 miesięcy 

od daty uruchomienia usługi. 



4.2. Termin realizacji(instalacji i uruchomienia usługi) nie później niż 1 stycznia 2020r. 

5. Koszt połączeń internetowych. 

5.1. Ewentualne koszty instalacji i aktywacji usługi dostępu do Internetu powinny być wliczone 

do kosztów miesięcznych abonamentów, zawartych w formularzu cenowym. 

6. Urządzenia dostępowe. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia dostępowe – routery/modemy do udostępniania 

połączenia internetowego. Ewentualne koszty dzierżawy urządzeń powinny być wliczone w 

abonament. Urządzenia dostępowe powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę co najmniej za 

pomocą zasilaczy awaryjnych (UPS-ów). Urządzenia dostępowe pozostają własnością 

Wykonawcy i powinny być przez niego i na jego koszt serwisowane oraz ubezpieczone od 

kradzieży lub zniszczenia. 

 

7. Wymagania wobec wykonawcy. 

Przepustowość zdefiniowana w punkcie 3 musi być gwarantowana przez Wykonawcę w punktach 

styku sieci IP Wykonawcy z sieciami IP operatorów Internetowych, z którymi Wykonawca posiada 

punkty styku. 

Wykonawca musi posiadać, co najmniej 1 niezależny, bezpośredni punkt styku z 

Międzynarodowym Dostawcą Internetu.  

Wykonawca musi posiadać, co najmniej 2 punkty styku z Krajowymi Dostawcami Internetowymi. 

Wykonawca zabezpieczy przesyłane przez Zamawiającego dane w sposób zgodny z 

obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.  

Wykonawca musi ściśle współpracować przy aktualizacji i rozpropagowaniu nowych stref DNS 

Zamawiającego. 

 

8. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powinna zawierać: schematy podłączenia sieci, informacje o przyznanej puli 

adresowej dla poszczególnych przyłączy, informacje potrzebnych do konfiguracji routingu do sieci 

Wykonawcy, informacje o serwerach DNS Dostawcy. 

 

9. Poziom usług (SLA). 

Poziom świadczonej usługi dostępu do Internetu nie może być niższy niż o poniższych 

parametrach: 

 Gwarantowana data aktywacji usługi, ustalona w umowie, 

 Gwarantowana miesięczna i roczna dostępność usługi na poziomie 99,8%, 

 Stała przepustowość, zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 3, 



 Średni czas opóźnienia, zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 3, 

 Gwarantowany czas reakcji na awarię: 1godzina, 

 Gwarantowane usunięcie awarii w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia lub wykrycia 

awarii przez Wykonawcę, 

 Dostępność służb technicznych 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w 

roku, 

 Monitorowanie przez Wykonawcę łącza przez 24h/dobę, 

 

Dokumenty, oświadczenia, kary 

1. Kary umowne 

1.1.  Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie czasów reakcji, 

terminów usunięcia awarii oraz właściwych parametrów technicznych dla usługi telefonii 

stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu oraz usługi dzierżawy włókna światłowodowego. 

Kary będą naliczane w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto , które będą płatne z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za każdą godzinę zwłoki.  

1.2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 

uruchomienia usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu oraz usługi 

dzierżawy włókna światłowodowego  w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, która 

będzie płatna z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. 

1.3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdorazowe niedotrzymanie 

uzgodnionych parametrów łącza internetowego (przepustowości i/lub czasu opóźnienia). 

Kara umowna w wysokości 0,1% umowy brutto liczona zostanie za każdą rozpoczętą 

godzinę ponad gwarantowany czas usunięcia usterki. 

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 20%, wartości umowy brutto, w terminie 21 

dni od dnia odstąpienia od umowy. 

1.5. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o 

zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, do rzeczywistej wartości poniesionej 

szkody.  

1.6. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych jeżeli przerwa w realizacji 



przedmiotu umowy została spowodowana siłą wyższą.  

1.7. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy konieczne będzie naliczenie kar umownych 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar w 

ciągu 21 dni od dnia dokonania potrącenia .  

1.8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu ewentualnych kar umownych na 

piśmie poprzez wystawienie księgowej noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.  

 

2. Fakturowanie:   

2.1. Płatność za przedmiot umowy, będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w ciągu 30 dni od dnia 

wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury, przy czym 

maksymalny termin dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wynosi 14 dni, licząc 

od dnia jej wystawienia. W przypadku opóźnień związanych z dostarczeniem faktury do 

siedziby Zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

2.2. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od Wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca 

uprawniony jest do przesyłania faktur, również w wersji elektronicznej. W celu złożenia 

faktur elektronicznych należy stosować nr NIP: 9562086885 Zamawiającego 

2.3. Forma złożenia faktur określona w pkt 2.1 i 2.2 zależy od woli Wykonawcy 

3.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy załączyć do oferty: 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa 

UKE na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

Dokumenty z punktu 3 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym 

uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie 

stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

firmy.  

 Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Do oferty musi być dołączony 

oryginał pełnomocnictwa, jeśli jest przedstawiana kopia to musi być poświadczona notarialnie. 


