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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 zestawienie łącza do obsługi transmisji danych pomiędzy Łódzkim i Pomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 utrzymanie i serwis ww. łącza przez okres 36 miesięcy. 

 

2. Struktura lokalizacji Łódzkiego i Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

a) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ 

ul. Kopcińskiego 58 

90-032 Łódź 

 

b) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

ul. Podwale Staromiejskie 69 

80-844 Gdańsk 

Serwerownia na IV piętrze 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

3.1 Zestawienie łączy teletransmisyjnych pomiędzy węzłami sieci rozległej WAN NFZ, zgodnie 

ze strukturą przedstawioną w punkcie 2. 

 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji usługi. 

4.1 Usługa będzie świadczona jako jedna sieć prywatna, stanowiąca spójną całość. 

4.2 Do sieci zostaną podłączone 2 lokalizacje, zgodnie ze strukturą przedstawioną w punkcie 2. 

4.3 Sieć WAN musi być oparta o usługę transmisji danych polegającą na realizacji sieci stałych, 

wirtualnych (tzn. logicznych) połączeń warstwy drugiej modelu OSI (L2) pomiędzy 

lokalizacjami, usługa będzie służyć do przenoszenia różnych typów danych. Zestawione łącze 

musi umożliwiać zastosowanie przez Zamawiającego protokołu IEEE 802.1ae Media Access 

Control Security (MACSec). 

4.4 Lokalizacja ŁOW NFZ zostanie podłączona do zamawianej sieci rozległej WAN za pomocą 

łącz o parametrach zgodnych z poniższą tabelą. 

 

Tabela 1 

Lokalizacja węzła 
Parametry łącza 

(minimalne) 

Urządzenie brzegowe 

zamawiającego 

Łódź, ul. Kopcińskiego 58  10Gbps Cisco Catalyst 6880-X-LE 

Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 10Gbps Cisco Catalyst 4500X 

 

4.5 W każdym z węzłów styk z siecią LAN Zamawiającego powinien być zrealizowany w oparciu 

o standard Ethernet. Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie wkładki SFP+ dedykowane 

do urządzeń wskazanych w tabeli nr 1. 

4.6 Z uwagi na to, że Zamawiający korzysta już z łącza podstawowego w relacji Łódź - Gdańsk, 

a usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania ma zapewnić łącze zapasowe. 

Zamawiający wymaga aby przebieg trasy, za pomocą której będzie ona zrealizowana był inny 

niż trasa wykorzystywana przez obecnie użytkowane łącze. Trasę, którą biegnie obecnie 
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użytkowane łącze przedstawia rysunek nr 1. Do oferty należy dołączyć rysunek 

przedstawiający przebieg trasy, za pomocą której będzie realizowana oferowana usługa. 

 

Rysunek 1 

 
 

4.7 Zamawiający wymaga aby świadczone usługi nie były realizowane poprzez publiczną sieć 

Internet. 

4.8 Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę jakichkolwiek limitów pobierania i wysyłania 

danych. 

4.9 Łącze transmisji danych musi zostać zestawione w oparciu o światłowód. 

4.10 Opóźnienia RTD pomiędzy końcowymi urządzeniami Wykonawcy znajdującymi 

się poszczególnych lokalizacjach nie mogą przekraczać 25ms. 
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5. Wymagania dotyczące instalacji 

5.1 Wszelkie zgody dotyczące prowadzenia przebiegów kablowych w lokalach niebędących 

własnością Zamawiającego muszą być uzyskane przez Wykonawcę oraz uwzględnione 

w zaoferowanej cenie usług. 

5.2 Wykonawca zainstaluje w ramach niniejszego zamówienia zakończenia łącza oraz urządzenia 

w serwerowniach zamawiającego zlokalizowanych w budynkach wskazanych w punkcie 2. 

5.3 Oddanie usługi do testowania dla Zamawiającego musi nastąpić maksymalnie w terminie 

do 70 dni od daty podpisania umowy. 

5.4 Okres przez jaki Zamawiający może testować usługę nie może być krótszy niż 7 dni. W okresie 

testowania Wykonawca nie może naliczać opłat za usługę. 

5.5 Po przeprowadzeniu testów zostanie sporządzony ostateczny protokół odbioru. 

 

6. Wymagania dotyczące gwarancji jakości usługi, tzw. SLA. 

6.1 Roczna dostępność usługi min. 99,9%, czas usunięcia awarii max. 12 godzin. 

6.2 Procent rocznych opłat ponoszonych przez Wykonawcę za każdą rozpoczętą godzinę 

przekroczenia czasu braku dostępności usługi: min. 0,15%, opłaty rocznej. 

6.3 Procent miesięcznych opłat ponoszonych przez Wykonawcę za każdą rozpoczętą godzinę 

przekroczenia maksymalnego czasu usunięcia awarii: 0,12%, opłaty miesięcznej. 


