
Załącznik Nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie 
od operatora publicznego łączy telekomunikacyjnych.

Realizacja  przedsięwzięcia  pozwoli  na  zapewnienie  pełnego  dostępu  Komendzie 
Powiatowej  Policji  w  Szczecinku  oraz  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Stargardzie 
Szczecińskim do wszystkich usług oferowanych przez eksploatowane obecnie krajowe systemy 
teleinformatyczne Policji.

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  konieczne  jest  zestawienie  i  uruchomienie  łączy 
zgodnie z tabelą nr 1. 

Nie  dopuszcza  się  doprowadzenia  łączy  bezpośrednio  do  jednostki  drogą  inną  niż  
przewodową.
        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie składa się z 2 odrębnych 
zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację: wszystkich zadań lub tylko jednego zadania.
    W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  konieczne  jest  zestawienie  i  uruchomienie  łączy  
30 Mbit/s, zgodnie z tabelą nr 1 oraz parametrami łącza przedstawionymi pod bezpośrednio pod 
tabelą nr 1.

Tabela 1. Zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 2 zadania/ części.
 

Relacja 
od

Adres Relacja do Adres Przepływność Odległość 
[km]

Termin 
uruchomienia 

usługi

Termin 
zakończenia 
świadczenia 

usługi

KPP 
Szczecinek

78-400 
Szczecinek, 
ul. Polna 25

KWP 
Szczecin

70-515 Szczecin,
ul. Małopolska 47

30 Mbit/s 145 1.01.2014r. 31.12.2014r.

KPP 
Stargard 
Szczeciński

73-110 Stargard 
Szczeciński, 

ul. Staszica 27

KWP 
Szczecin

70-515 Szczecin,
ul. Małopolska 47

30 Mbit/s 35 1.01.2014r. 31.12.2014r.

Parametry łącza (dotyczy zadania 1 i 2):

1. Łącze 30 Mbit/s punkt - punkt o pełnej przeźroczystości łącza L2 o MTU minimum 1520 
(mtu>1520).  Zawartość transmisji  nie  powinna mieć  wpływu na parametry i  działanie 
łącza, opóźnienie i jitter, spełniający wymagania na przenoszenie IP Voice.

2. Styk fizyczny łącza:
– od strony KWP w Szczecinie   -  rekomendowane jest  zakończenie  łącza  światłowodem i 
podłączenie  do  urządzenia  Zamawiającego  modułem SPF-GE-L Cisco  (moduł  musi  zostać 
dostarczony  przez  Wykonawcę),  dopuszczalne  jest  zakończenie  kablem  miedzianym  i 
podłączenie do urządzenia Zamawiającego modułem 1000BASE-T SFP GLC-T Cisco (moduł 
musi zostać dostarczony przez Wykonawcę).
– od strony KPP w Stargardzie Szczecińskim oraz KPP w Szczecinku   -  zakończenia łącza 
musi zostać zakończone stykiem RJ45 .
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Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający  we  wszystkich  podanych  lokalizacjach  posiada  własne  urządzenia 
teletransmisyjne, do których należy przyłączyć wyspecyfikowanie łącza.

2. Wykonawca zestawi łącze/łącza do dnia 01.01.2014r. 
3. Wykonawca uruchomi łącze/łącza w dniu 01.01.2014r. 
4. Wykonawca  w  ramach  oferty  cenowej  zapewni  przyłącze  do  poszczególnych  węzłów 

teleinformatycznych Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach 

przed złożeniem ofert.
6. Zamawiający  zastrzega  sobie  w  trakcie  realizacji  umowy możliwość  zmiany przepływności 

łącza. Zasady oraz warunki zmiany przepływności muszą być określone w sporządzonym w 
formie pisemnej oraz podpisanym obustronnie Aneksie do Umowy.

7. Wykonawca w ramach realizacji umowy, dokona przeniesienia zakończenia łącza (zadanie   
nr 2) od strony Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z     lokalizacji przy   
ul. Staszica 27 do lokalizacji przy ul. Warszawskiej 29 w dniu 1 lipca 2014r  .   Zamawiający 
zapewnia, że data wykonania przeniesienia nie zostanie zmieniona na wcześniejszą.
W przypadku konieczności przesunięcia daty na inną, Zamawiający poinformuję o tym fakcie 
Wykonawcę najpóźniej na miesiąc przed datą planowaną  na  wykonanie  przeniesienia 
zakończenia łącza.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rozwiązania  Umowy  z  zachowanie  miesięcznego 
terminu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia takich okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć przy podpisywaniu Umowy.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  świadczenia  usług  w  ramach  umowy  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, które zamieszczane są na stronie internetowej UKE.

10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane teleadresowe niezbędne do zgłaszania awarii  tj.: 
numer zgłoszeniowy, nr faksu, adres i osoby upoważnione do kontaktu z Zamawiającym.

11. Wykonawca  przekaże  Zamawiającymi  dane  teleadresowe  niezbędne  do  prowadzenia 
korespondencji dotyczącej świadczonych w ramach Umowy usług, np.: zgłaszania reklamacji.

12.  Po upływie terminu obowiązującej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania 
urządzeń w ciągu 14 dni.

13.  Zamawiający umożliwia realizację usług z wykorzystaniem łączy radiowych pracujących w 
paśmie  licencjonowanym,  ale  nie  dopuszcza  aby  Wykonawca  instalował  jakiekolwiek 
urządzenia  radiowe  na  dachach i  ścianach budynków będących  w trwałym zarządzie  przez 
Zamawiającego.

14.  Zamawiający nie zgadza się na wyodrębnienie opłaty instalacyjnej w formularzu cenowym.
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