
Załącznik nr 2 

 

Opis przedmiotu zamówienia – usługi internetowe 

 

1. Budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie wyposażone jest w sieć LAN wraz 

z zakończeniami linii, w których zapewniony ma być dostęp do Internetu przy wykorzystaniu 

oferowanego łącza. Linie wpięte są do dwóch szaf w dwóch pomieszczeniach technicznych – 

pierwsze znajduje się w części jeździeckiej a drugie w części rekreacyjno-hotelowej. 

Obecnie brak jakiegokolwiek dostawcy usług telekomunikacyjnych. 

2. Parametry minimalne, jakie powinny spełniać łącza oferowane Zamawiającemu: łącze 

radiowe o przepustowości 6 Mb/s danych pobieranych z Internetu i 2 Mb/s danych 

przesyłanych do Internetu, minimum 2 (dwa) użytkowe publiczne niezmienne adresy IP. 

3. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące oferowanych łączy: 

a) Urządzenia aktywne sieci niezbędne do zestawienia połączenia zapewnia oferent w 

ramach usługi na koszt Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu. 

Wykorzystywane urządzenia powinny posiadać dopuszczenie do odbioru oraz do 

powszechnego lub jednostkowego stosowania wraz z wymaganymi atestami, 

dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności, powinny posiadać 

homologację i dopuszczenie do pracy w sieci operatora publicznego. Każde urządzenie 

stanowiące przedmiot postępowania powinno być dostarczone jako nowe. 

b) Brak routerów do podziału łącza. Sprzęt winien być dostarczony przez Wykonawcę w 

ramach usługi na koszt Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu. 

Wykorzystywane urządzenia powinny posiadać dopuszczenie do odbioru oraz do 

powszechnego lub jednostkowego stosowania wraz z wymaganymi atestami, 

dopuszczeniami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności, powinny posiadać 

homologację i dopuszczenie do pracy w sieci operatora publicznego. Każde urządzenie 

stanowiące przedmiot postępowania powinno być dostarczone jako nowe. 

c) Urządzenia aktywne sieci powinny być zakończone portem RJ-45 w standardzie Fast 

Ethernet (100Base-TX). 

d) Łącza muszą mieć nieograniczony dostęp do Internetu jeśli chodzi o dostępność usługi i 

transfer danych – brak limitu ilości pobieranych i wysyłanych danych oraz łącze dostępne 

24 godziny na dobę. 

e) Oferent musi zapewnić dostęp do własnych serwerów DNS. 

f) Terminowość usuwania usterek w łączności w okresie gwarancji i rękojmi. 

g) Wykonywanie cyklicznych przeglądów okresowych. 

 

 

 


