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Opis przedmiotu zamówienia
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu

Rejonowego w

Sokołowie

Podlaskim oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacjami
w Siedlcach"

Sądu Okręgowego

W ramach

postępowania

Wykonawca

(Operator)

powinien

świadczyć

na rzecz

Zamawiającego następujące usługi:

1. Uruchomienie i utrzymanie łącza internetowego w
Okręgowego przy ulicy Sądowej 2 w Siedlcach.

głównej

lokalizacji

Sądu

Łącze

internetowe musi zapewniać stabilny dostęp do sieci Internet o minimalnej
gwarantowanej przepustowości 100/100 Mbps (pobieranie/wysyłanie). Wykonawca
własnymi siłami i na własny koszt zaprojektuje łącze, uzyska wymagane zgody i
pozwolenia oraz wykona instalację węzła w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach
przy ulicy Sądowej 2. Przebieg i sposób wykonania instalacji oraz lokalizacja docelowa
węzła w budynku, musi być uzgodniona z Zamawiającym. Węzeł łącza w lokalizacji
docelowej musi być skomunikowany bezpośrednim połączeniem z głównym punktem
dystrybucyjnym, zlokalizowanym w serwerowni Zamawiającego. Zakończenie łącza po
stronie Zamawiającego wtykiem miedzianym RJ-45 musi zapewniać transmisję
protokołem TCP-IP.
2. Uruchomienie i utrzymanie łącza internetowego w głównej lokalizacji
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ulicy ks. Bosco 3.

Sądu

Łącze

internetowe musi zapewniać dostęp do sieci Internet o minimalnej gwarantowanej
przepustowości 50/50 Mbps (pobieranie/wysyłanie). Wykonawca własnymi siłami i na
własny koszt zaprojektuje łącze, uzyska wymagane zgody i pozwolenia oraz wykona
instalację węzła w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ulicy ks.
Bosco 3. Przebieg i sposób wykonania instalacji oraz lokalizacja docelowa węzła
w budynku, musi być uzgodniona z Zamawiającym. Węzeł łącza w lokalizacji docelowej
musi być skomunikowany bezpośrednim połączeniem z głównym punktem
dystrybucyjnym, zlokalizowanym w serwerowni Zamawiającego. Zakończenie łącza po
stronie Zamawiającego wtykiem miedzianym RJ-45 musi zapewniać transmisję
protokołem TCP-IP.
3.

Połączenie

i utrzymanie stabilnych parametrów transmisji danych lokalizacji głównej
w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 z dwoma lokalizacjami Sądu na
terenie miasta Siedlce: przy ul. 11 Listopada 4 i przy ul. Kazimierzowskiej 31.
Sądu Okręgowego

Wykonawca zrealizuje dedykowane połączenie sieci LAN w poszczególnych
lokalizacjach w jedną sieć Ethernet. Połączenia pomiędzy lokalizacjami Wykonawca
zrealizuje komunikacją przewodową w ramach własnej sieci, gwarantując minimalną
prędkość połączenia na poziomie 1/1 Gbps (pobieranie/wysyłanie) z każdej lokalizacji do
siedziby głównej Zamawiającego przy ul. Sądowej 2. Komunikacja realizowana za
pomocą szkieletu sieci Wykonawcy musi zapewniać bezpieczeństwo transmisji danych.
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4. Gwarantowana przepustowość łącz symetrycznych opisanych w punkcie 1, 2 i 3 powinna
być mierzona pomiędzy urządzeniami brzegowymi punktów zakończenia sieci
Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Wykonawca w ramach umowy, po wejściu swoją infrastrukturą kablową do budynku
Zamawiającego, wykona w każdej z lokalizacji, połączenie kablowe w standardzie co
najmniej Gigabit Ethernet z głównym punktem dystrybucyjnym sieci LAN w danej
lokalizacji.
6. Wykonawca bez dodatkowej opłaty - w ramach abonamentu udostępni Zamawiającemu
do wyłącznej dyspozycji 10 stałych publicznych adresów zewnętrznych TCP-IP.
7.

Dostęp do usług opisanych w punkcie 1, 2 i 3 musi być zapewniony w sposób ciągły w
wymiarze 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres umowy, bez
jakichkolwiek ograniczeń co do wymaganych parametrów transmisji, czasu dostępu,
ilości użytkowników czy też ilości przesyłanych bądz odebranych danych.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku.
Zamawiający

zastrzega, że wszystkie prace zmierzające do aktywacji usługi przez
wykonane i protokolarnie odebrane nie później niż do dnia 31 grudnia

Wykonawcę będą

2020r.
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