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Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną po zmianach z dn.08.05.2020r. 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/019/2020        Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 
części 

Część 2 - Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych w lokalizacji Kazimierz Dolny
1
 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia-

wymagania 

Opłata 
miesięczna 

netto za pełny 
miesiąc 

(zł) 

Opłata 
miesięczna 
brutto za 

pełny miesiąc 
(zł) 

Cena netto 
za 36 m-cy 

(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Cena brutto 
za 36 m-cy 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Sposób obliczeń:  =4+4x7 
=4x36 

miesięcy 
 =6x7+6 

1. Usługa dostępu do 
Internetu i transmisji 
danych w lokalizacji 
Kazimierz Dolny 
(Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II - 
umowa na 36 miesięcy)   

Łącze asymetryczne do internetu w 
lokalizacji Kazimierz Dolny nad 
Wisłą ul. Puławska 94, o 
przepustowości co najmniej 10/1 
Mbps:   
(1) łącze w dowolnej technologii, 
za wyjątkiem urządzeń radiowych 
pracujących w otwartych pasmach 
według standardów 802.11 a/b/g i 
innych w wolnym paśmie, 
zakończone portem 100 Mb 
(ethernet fullduplex, miedź) 
(2) Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu 4 adresy publiczne 
(IP) znajdujące się w ciągłym bloku 
adresów. 
 
Wymagany termin uruchomienia 
usługi– maksymalnie 14 dni 
roboczych od dnia podpisania 
umowy. 

     

 
 
 
.................................... dnia ......................... 2020 r. 
 

………………………………………………………………. 
                                                                                                                                       Podpis i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 W przypadku wyboru złożenia oferty w wersji elektronicznej dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną po zmianach z dn.08.05.2020r. 

 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/019/2020        Załącznik nr 1.3 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 
części 

Część 3 - Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych w lokalizacji Stalowa Wola A
2
 

I 

Lp. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia-wymagania Opłata 
miesięczna 

netto za 
pełny miesiąc 

(zł) 

Opłata 
miesięczna 
brutto za 

pełny miesiąc 
(zł) 

Cena netto 
za 36 m-cy 

(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Cena brutto 
za 36 m-cy 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Sposób obliczeń:  =4+4x7 
=4x36 

miesięcy 
 =6x7+6 

1. 

Usługa dostępu do 
Internetu i transmisji 
danych w lokalizacji 
Stalowa Wola A (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II umowa na 
36 miesięcy) 

Łącze symetryczne do internetu w lokalizacji 
Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6a o 
przepustowości co najmniej 60 Mbps 
(1) łącze w dowolnej technologii, za 
wyjątkiem urządzeń radiowych pracujących 
w otwartych pasmach według standardów 
802.11 a/b/g i innych w wolnym paśmie (w 
przypadku zastosowania technologii 
dostępowej w oparciu o łącze radiowe 
wymagane jest korzystanie z pasma 
koncesjonowanego), zakończone portem 100 
Mb (ethernet fullduplex, miedź) 
(2) Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
24 adresy publiczne (IP) znajdujące się w 
czterech ciągłych blokach adresowych po 6 
adresów w każdym bloku, każdy blok w 
odrębnym VPN 
 
Wymagany termin uruchomienia usługi– 
maksymalnie 14 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. 
 

     

 
.................................... dnia ......................... 2020 r. 
 

………………………………………………………………. 
                                                                                                                                         Podpis i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 W przypadku wyboru złożenia oferty w wersji elektronicznej dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
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Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną po zmianach z dn.08.05.2020r. 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/019/2020        Załącznik nr 1.4 do SIWZ 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 
części 

Część 4 - Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych w lokalizacji Stalowa Wola B
3
 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia-wymagania Opłata 
miesięczna 

netto za 
pełny 

miesiąc 
(zł) 

Opłata 
miesięczna 
brutto za 

pełny 
miesiąc 

(zł) 

Cena netto 
za 36 m-cy 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Cena brutto 
za 36 m-cy 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Sposób obliczeń:  =4+4x7 
=4x36 

miesięcy 
 =6x7+6 

1. 

Usługa dostępu do 
Internetu i transmisji 
danych w lokalizacji 
Stalowa Wola B (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II - umowa na 36 
miesięcy) 

Łącze asymetryczne do internetu w 
lokalizacji Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 
6a, o przepustowości co najmniej 20/1 
Mbps. 
 (1) łącze w dowolnej technologii, za 
wyjątkiem urządzeń radiowych 
pracujących w otwartych pasmach według 
standardów 802.11 a/b/g i innych w 
wolnym paśmie (w przypadku 
zastosowania technologii dostępowej w 
oparciu o łącze radiowe wymagane jest 
korzystanie z pasma koncesjonowanego), 
zakończone portem 100 Mb (ethernet 
fullduplex, miedź) 
(2) Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
4 adresy publiczne (IP) znajdujące się w 
ciągłym bloku adresów. 
 
Wymagany termin uruchomienia usługi– 
maksymalnie 14 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. 

     

 
 
 
.................................... dnia ......................... 2020 r. 
 

………………………………………………………………. 
                                                                                                                                    Podpis i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 W przypadku wyboru złożenia oferty w wersji elektronicznej dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 


