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                                                                          Zał. nr 1 do Zaproszenia 

Zał. nr 1 do Umowy 

A.261-75/2022 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu dodatkowego szybkiego 

łącza internetowego w lokalizacji Sądu Rejonowego w Węgrowie w okresie od dnia                          

01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnych z poniższą specyfikacją: 

a) Utrzymanie łącza internetowego w lokalizacji Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ulicy 

Przemysłowej 20. Łącze internetowe musi zapewniać dostęp do sieci Internet  

o gwarantowanej przepustowości 100 Mbps (symetrycznie). Wykonawca wykona 

w związku z tym, własnymi siłami i na własny koszt, instalację własnego węzła sieci 

w budynku przy ulicy Przemysłowej 20 oraz bezpośrednie połączenie z głównym 

punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w serwerowni Zamawiającego. Zakończenie 

łącza po stronie Zamawiającego zapewniające transmisję protokołem TCP-IP. 

b) Komunikacja do lokalizacji Zamawiającego będzie realizowana za pomocą szkieletu 

sieci światłowodowej Wykonawcy. 

c) Gwarantowana przepustowość łącz symetrycznych opisanych w § 1 ust. 1 powinna być 

mierzona pomiędzy urządzeniami brzegowymi punktów zakończenia sieci Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

d) Wykonawca w ramach umowy po wejściu swoją infrastrukturą kablową do budynku 

Zamawiającego, wykona połączenie kablowe w standardzie co najmniej Gigabit Ethernet 

z głównym punktem dystrybucyjnym sieci LAN w lokalizacji Zamawiającego.  

W przypadku wykorzystania medium światłowodowego, wymagana jest wkładka SFP 

obsługiwana przez Cisco Catalyst 2960-CX. Zastosowanie technologii WDM 

(Wavelength Division Multiplexing) jest niezalecane. Wymagane jest, aby nie była 

zastosowana technologia radiowa, w przypadku możliwości dostarczenia innego 

medium.   

e) Wykonawca bez dodatkowej opłaty - w ramach abonamentu udostępni Zamawiającemu 

do wyłącznej dyspozycji po 8 stałych publicznych adresów zewnętrznych TCP-IP.                       

W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba dodatkowych stałych publicznych adresów 

zewnętrznych TCP-IP, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu do wyłącznej 

dyspozycji kolejne 8 adresów. 

f) Urządzenia ISP muszą przepuszczać wszystkie protokoły, w szczególności ESP i DTLS. 

g) Dostęp do usług opisanych w § 1 ust. 1 musi być zapewniony przez 24 godziny na dobę 

przez cały okres umowy bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, ilości 

użytkowników czy też ilości przesyłanych bądź odebranych danych. 

3. Zamontowane przez Wykonawcę w lokalizacji Zamawiającego urządzenia wchodzące 

w skład węzłów sieci, stanowią integralną część systemu sieci Wykonawcy. Są one 

własnością Wykonawcy i muszą być zwrócone Wykonawcy z chwilą rozwiązania niniejszej 

umowy. 
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4. Wszelkie planowe prace konserwacyjne, łącznie z serwisowaniem urządzeń opisanych     

w pkt 1, będą prowadzone przez Wykonawcę po godzinie 1600 lub w dni wolne od pracy. 

Prace będą obowiązkowo przeprowadzane za wiedzą i w porozumieniu  

z Zamawiającym. Powiadomienie Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż na dzień 

przed planowanym podjęciem prac przez Wykonawcę. O planowanych czynnościach                             

w ramach przeprowadzanych konserwacji oraz usuwania zaistniałych awarii Zamawiający 

powinien być powiadomiony przez Wykonawcę niezwłocznie na adres e-mail kontaktowy: 

it@wegrow.sr.gov.pl lub telefonicznie: 25 792 23 77. Informacja powinna zawierać 

przewidywany termin przywrócenia prawidłowej komunikacji wynikającej z postanowień 

umowy. 

5. W przypadku nagłych, nieprzewidzianych awarii Wykonawca użyje wszelkich dostępnych 

środków w celu przywrócenia prawidłowej komunikacji. Czas braku dostępności usług 

opisanych w pkt 1 nie może być dłuższy niż dwie godziny podczas godzin urzędowania 

Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

6. Informacje o awariach będą zgłaszane przez pracowników służb informatycznych 

Zamawiającego lub przez osobę wskazaną w umowie. 

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy oraz prowadzenia czynności serwisowych. 

8. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu oraz 

urządzeń zastosowanych do realizacji usług objętych umową.  

9. Usuwanie powstałych awarii oraz prace konserwacyjne i serwisowanie urządzeń, 

Wykonawca będzie świadczył w ramach abonamentu i nie będzie pobierał z tego tytułu od 

Zamawiającego dodatkowych opłat. 

10. Wykonawca podczas wykonywania wszelkich usług objętych umową obowiązany jest 

do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie 

określonych czynności związanych z realizacją umowy.  

 

   Zatwierdzam: 

Kierownik Zamawiającego 

           Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

             w Węgrowie 
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