
 

 

                                          
 

 Warszawa, dnia   14.03.2022r. 
 
Nr sprawy SPZOZ.U.1575/2022 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, zaprasza do składania 
ofert w trybie zapytania ofertowego na odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych „punkt-
punkt” za pośrednictwem sieci Operatora. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
Dzierżawa łączy światłowodowych 
1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne korzystanie z usługi transmisji danych „punkt-punkt” za 

pośrednictwem sieci Operatora (łącze światłowodowe) o przepustowości min. 1000 Mbit/s. 
2. Usługa transmisji danych „punkt-punkt” ma być oparta o medium transmisyjne w postaci 

okablowania światłowodowego łączącego Centralę oraz wszystkie placówki Abonenta 
osobnymi włóknami światłowodowym wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do 
uruchomienia usługi. 

3. Usługa nie może posiadać limitu na transfer danych. 
4. Gwarancja (SLA) dostępności łącza na poziomie 99,9% w skali roku. 
5. Placówki zdefiniowane w pkt. 2-6 Wykazu placówek Abonenta muszą zostać dołączone do 

sieci LAN Abonenta w placówce zdefiniowanej jako Centrala łączami światłowodowymi o 
gwarantowanych przepustowościach minimum 1000 Mbit/s symetrycznie. Łącza te muszą 
zostać zrealizowane poprzez medium transmisyjne w postaci minimum 1 włókna 
światłowodowego w każdej relacji. 

6. Usługa ma być świadczona 24 h/dobę 7 dni w tygodniu przez cały czas obowiązywania umowy 
przy zachowaniu parametrów określonych niniejszą specyfikacją. 

7. Abonent wymaga, aby Operator zakończył łącza dostępowe we wszystkich lokalizacjach 
Zamawiającego złączami Gigabit Ethernet (RJ-45). Miejsce styku sieci WAN i LAN Operator 
uzgodni z Zamawiającym. 

8. Wszystkie włókna zostaną wpięte do mediakonwertera zakończonego złączem RJ-45, 
pozwalającego na transmisję danych z prędkością 1 Gb/s. 

 
Dzierżawa łącza internetowego. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odpłatnego dostęp do sieci Internet łączem 

podstawowym o przepustowości łącza nie mniejszej niż 300 Mbit/s oraz łączem zapasowym 
30 Mbit/s. 

2. Usługa dostępu do sieci Internet zrealizowana będzie w oparciu o medium transmisyjne w 
postaci okablowania światłowodowego łączącego lokalizacje Abonenta wraz z dzierżawą 
urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi. 

3. Parametry poszczególnych łączy dostępu do sieci Internet muszą zapewniać: 
3.1. Łącze Internetowe podstawowe: 



3.1.1. Wymagane medium transmisyjne - światłowód 

3.1.2. Symetryczny dostęp do Internetu o parametrach nie gorszych niż: 

3.1.2.1. gwarantowana przepustowość minimum 300 Mbit/s (CIR=EIR) 

3.1.2.2. zakończenie łącza u Abonenta złączem Ethernet 

3.1.2.3. minimum 16 publicznych adresów IP 

3.1.2.4. usługa reverseDNS (revDNS) na przydzielonych adresach IP 

3.1.3. Łącze podstawowe uruchomione w lokalizacji Warszawa, ul. Zamiany 13 

3.2. Łącze Internetowe zapasowe: 

3.2.1. Łącze  zapasowe  dostępu  do  sieci  Internet  zrealizowane  poprzez  niezależne  medium  

i  niezależną technologię   w   stosunku   do   łącza   podstawowego   (wskazane   użycie   

technologii   radiowej),   o przepustowości  co  najmniej  30  Mbps   

3.2.2. Dostęp do Internetu o parametrach nie gorszych niż: 

3.2.2.1. przepustowość minimum 30 Mbps  
3.2.2.2. zakończenie łącza u Abonenta złączem Ethernet 

3.2.2.3. minimum 1 publiczny adres IP 

3.2.3 Łącze zapasowe uruchomione w lokalizacji Warszawa, Zamiany 13. 
4. Usługa nie może posiadać limitów na transmisję danych. 

5. Usługa nie może blokować żadnych portów, usług internetowych ani treści. 

6. Usługa powinna umożliwiać funkcję automatycznego przełączania się pomiędzy łączem 

podstawowym a  zapasowym. 

7. Wykaz placówek Abonenta: 

 

Lp. Nazwa placówki, adres 
w Warszawie 

Ilość włókien do 
Centrali 

Ilość połączeń 
z Internetem 

Pasmo do 
Internetu 

1 Zamiany 13 (Centrala) n/d 1 >300 Mbps 

2 Romera 4 1 0 - 

3 Kajakowa 12 1 0 - 

4 Na Uboczu 5 1 0 - 

5 Samsonowska 1 1 0 - 

6 Kłobucka 14 1 0 - 

7 

Jedna z placówek 
wymienionych w poz. 1 
-6 po ustaleniu 
warunków technicznych 

- 1 
zapas >30 

Mbps 

 
Szczegóły realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 
ogłoszenia. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWENIA. 
 
Termin wykonania zamówienia - 24 miesiące, od 01.04.2022r do 31.03.2024r.; 
 
CENA OFERTY. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza asortymentowo-cenowego, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i określenia w nim cen na wszystkie elementy 
zamówienia. Cena oferty wynikająca z formularza cenowego winna zawierać wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. 
Poszczególne ceny podane w formularzu będą podstawą do rozliczania zamówienia w ramach 
zawartej umowy.  
 
Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 68, 
poz. 360). Ceny oferty oraz poszczególne składowe należy obliczyć według poniższego wzoru 
 



cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 
 
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami: 
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100, 
2) Kryterium CENA. W cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, 
jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego. 
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny 
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
3) Kryterium  CENA będzie obliczane według następującego wzoru: 
 
cena zaoferowana najniższa x waga kryterium 
cena badana                                                      = uzyskana ilość punktów 
 
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to jest 
zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu 
zamówienia. 
 
Do oferty należy załączyć: 
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
- Regulamin do Umowy Abonenckiej o którym mowa w §3 wzoru umowy. 
 
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Małgorzata Kacprzak tel: 022 643-74-44 wew. 37, w 
godzinach 10.00-14.00. 
 
Oferty należy składać w terminie  do dnia 28.03.2022r.,  w następujący sposób: 
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 
sekretariat Dyrektora 
2. fax na numer 22 641-52-14 
3. poczta elektroniczna : zamowienia@zozursynow.pl 
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