Szacowanie wartości zamówienia na:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez Sieć Akademicką (łączem stałym,
światłowodowym o przepustowości do min. 1Gbps z możliwością bezkosztowego
przełączenia na przepustowość do 2Gbps) dla CIOP-PIB w siedzibie przy ul
Czerniakowskiej 16, 00-701 Warszawa, z możliwością wykorzystania w ramach
abonamentu dodatkowych usług platformy obsługi nauki PLATON lub równoważnych,
wymienionych poniżej,
w okresie 24 miesiące (1.01.2021 r. – 31.12.2022 r.)
W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie
szacunkowej wyceny.
I. Zamawiający
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
adres strony internetowej: www.ciop.pl
Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: Żaneta Jabłońska - mail: zajab@ciop.pl
II. Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi dostępu do Internetu (łączem stałym, światłowodowym o
przepustowości do min. 1Gbps z możliwością bezkosztowego przełączenia na
przepustowość do 2Gbps) dla CIOP-PIB w siedzibie przy ul Czerniakowskiej 16, 00-701
Warszawa, poprzez sieć Akademicką, z możliwością wykorzystania w ramach abonamentu
dodatkowych usług platformy obsługi nauki PLATON, wymienionych poniżej
w okresie 24 miesiące (1.01.2021 r. – 31.12.2022 r.)
Wymagane warunki Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez sieć Akademicką
Usługa dostępu do Internetu do sieci Akademickiej techniką światłowodową przez okres 24
miesięcy o min. następujących parametrach:
1. zestawione stałe łącze światłowodowe doprowadzone do CIOP-PIB przez Wykonawcę
(typ interfejsu [zakończenia]: RJ-45)
2. dostarczenie przez Wykonawcę urządzenia niezbędnego do uruchomienia usługi w
serwerowni CIOP-PIB
3. przepustowość gwarantowana do 1 Gbps (łącze symetryczne), bez limitu transferu, z
możliwością bezkosztowego zwiększenia przepustowości gwarantowanej do 2 Gbps
4. wymagana możliwość wykorzystania protokołu BGP
5. wymagana możliwość zestawiania przez Wykonawcę w ramach abonamentu połączeń
bezpośrednich (VPN) w ramach sieci Pionier i sieci Geant2
6. wymagana ilość dostępnych publicznych adresów IP do wykorzystania w ramach
abonamentu: klasa C - 256 adresów
7. miesięczna dostępność usługi nie mniejsza niż na poziomie 99,0%
8. czas reakcji serwisu na awarię: max. do 2 h
9. czas usuwania awarii niezwłocznie, nie później niż w 8 godzin
Wymagane w ramach abonamentu usługi dodatkowe (platformy obsługi nauki PLATON
lub równoważne) :
1. Udzielanie certyfikatów kwalifikowanych dla usług WWW i poczty elektronicznej
Zamawiającego
2. Wideokonferencje - usługi wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych
umożliwiające ich rezerwację, przeprowadzanie, strumieniowanie oraz nagrywanie

wideokonferencji. W ramach usługi dostępne muszą być połączenia wielostronne oraz
dostęp do sali wideokonferencyjnej (np. w salach członków Konsorcjum PIONIER),
(https://vc.pionier.net.pl)
3. Eduroam - możliwość podłączenia wewnętrznej sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem
standardu 802.1x i serwera uwierzytelniającego Jednostki do hierarchicznego systemu
autoryzacji umożliwiającego roaming pomiędzy bezprzewodowymi sieciami naukowymi
w kraju i na świecie, (http://eduroam.pl)
4. Obliczenia Kampusowe - zasoby obliczeniowe i aplikacje centralne udostępniane w
ramach klastra obliczeniowego, (http://cloud.pionier.net.pl)
5. Powszechna Archiwizacja - rozproszony system archiwizacji danych,
(http://storage.pionier.net.pl)
6. Naukowa Interaktywna Telewizja HD - wyposażenie studia, sprzęt audiowizualny oraz
system dystrybucji i archiwizacji materiałów telewizyjnych wytworzonych oraz
posiadanych przez Jednostkę. (http://tv.pionier.net.pl)
W cenie zawarte będą wszystkie koszty zamówienia: dostawy do Instytutu w Warszawie,
adres Instytutu: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.
IV. Wycena usługi
W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie zarówno ceny netto, jak i brutto
w złotych oraz okresu gwarancji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Uprzejmie
prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 26.11.2020 r. do godz.
11:00 na adres: zajab@ciop.pl. Dodatkowych informacji udziela Pani Żaneta Jabłońska tel.
22 623 46 27.
Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych.

