Załącznik Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(sprawa DBA-2/240-48/2016)
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami
Zamawiającego, sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS, przy czym Wykonawca zobowiąże się:
a) dostarczyć, zainstalować, skonfigurować oraz utrzymywać na bieżąco wszelkie
Urządzenia niezbędne do świadczenia Usługi wraz z oprogramowaniem,
w szczególności routery brzegowe (CE), we wszystkich Punktach Odbioru Usługi
Zamawiającego,
b) dostarczyć dostęp do Internetu w Punktach Odbioru Usługi zgodnie z architekturą sieci
c) aktualizować na bieżąco oprogramowanie w tych Urządzeniach (w szczególności
wykonywać aktualizację oprogramowania, w przypadku wykrycia krytycznych błędów),
prowadzić na bieżąco całodobowy monitoring sieci IP VPN, w zakresie dostępności
Usługi.
d) utrzymywać jednorodną sieć MPLS w skład której wchodzić będą lokalizacje
przedstawione w Tabeli 1,
e) Zamawiający zastrzega, iż usługa nie może być realizowana poprzez publiczną sieć
Internet.
f) Zamawiający zastrzega, iż odbiór łączy podstawowych nastąpi po testach drogi
połączeniowej IP, dla potwierdzenia, iż połączenia są zestawione po prywatnej sieci
MPLS Wykonawcy.
g) Zamawiający zastrzega, iż łącza podstawowe i Backup nie mogą być zestawiane po tych
samych połączeniach kablowych.
h) Zamawiający nie dopuszcza realizacji łączy podstawowych z wykorzystaniem sieci
GSM/LTE.
i) Udostępnienie 64 zewnętrznych adresów IP dla Centrali UOKiK.
TABELA 1. Zestawienie łączy, wraz z ich parametrami.

LP

1

Lokalizacja /Oddział
Specjalistyczne Laboratorium Badania
Paliw i Produktów Chemii
Gospodarczej w Bydgoszczy (LBG)

Łącze Nr 1
Podstawowe

Łącze Nr 2

Przepustowość min. *

Przepustowość min.

[ Mb/s]

[ Mb/s]

4/4

2

4/4

2

Backup

ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz
2

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Katowicach (LKA)
ul. Brata Alberta 4, 40-950 Katowice
(w trakcie realizacji umowy nastąpi
zmiana siedziby Laboratorium)

3

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Kielcach (LKI)

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

4/4

2

ul. H. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce
4

Specjalistyczne Laboratorium Badania
Zabawek w Lublinie (LLU)
ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin

5

Specjalistyczne Laboratorium
Produktów Włókienniczych i Analizy
Instrumentalnej w Łodzi (LLO)
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570
Łódź (budynek B)

6

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Olsztynie (LOL)
ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn

7

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Olsztynie (LOL)
ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn

8

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Warszawie (LWA)
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-950
Warszawa

9

Laboratorium Kontrolno-Analityczne
w Poznaniu (LPO)
ul. Marcinkowskiego 3; 61-745 Poznań

10

Delegatura w Bydgoszczy (RBG)
ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz

11

Delegatura w Gdańsku (RGD)
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdańsk

12

Delegatura w Katowicach (RKT)
ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice

13

Delegatura w Krakowie (RKR)
Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków

14

Delegatura w Lublinie (RLU)

ul. Ochotnicza 10, 20-012 Lublin
15

Delegatura w Łodzi (RLO)
ul. Piotrkowska 120, 90-006 Łódź
(w trakcie realizacji umowy nastąpi
zmiana siedziby Delegatury)

16

Delegatura w Poznaniu (RPZ)
ul. Zielona 8, 61 - 851 Poznań

17

Delegatura we Wrocławiu (RWR)
plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

18

4/4

2

4/4

2

4/4

2

100/100 Internet

10 Internet

100/100 VPN

10 VPN

10/10

2

Centrala UOKiK
00-950 Warszawa
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa
5 piętro serwerownia

19

Siedziba UOKiK w Warszawie,
ul Warecka 11A, 00-034 Warszawa

*przepustowość łącza jest jednym z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej i w przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie wyższej niż minimalna Wykonawcę obowiązuje
deklaracja z oferty.
Dostęp do Internetu:
Ponadto Wykonawca dostarczy i utrzyma łącze dostępowe do publicznej sieci Internet w siedzibie
Centrali UOKiK zgodnie z danymi z Tabeli 1. Trakty cyfrowe powinny być zakończone interfejsem
FastEthernet lub GigabitEthernet (RJ45).
1. Łącza
1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i utrzymać łącza pomiędzy poszczególnymi
lokalizacjami
2) Dla głównej lokalizacji wymagane jest łącze w technologii światłowodowej na całej
długości do routera brzegowego operatora. Nie dopuszcza się technologii radiowej.
3) W serwerowni głównej lokalizacji Zamawiający dysponuje zasilaniem gwarantowanym,
które może zostać wykorzystane do zasilania urządzeń Wykonawcy.
4) Do Punktów Odbioru Usługi (poz. 1-19 tabeli 1) należy doprowadzić po jednym Łączu
głównym i jednym backup’owym w konfiguracji 2PE+1CE.
5) Oferowana usługa musi spełniać poniższe wymagania:
a) Komunikacja pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego musi
odbywać się w oparciu o protokół IP, z tym zastrzeżeniem, że poszczególne
lokalizacje powinny otrzymać adresy prywatne niedostępne z publicznej sieci
Internet.
b) Rodzaj i ilość przesyłanych danych nie może być ograniczana.
c) Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z minimum 64 publicznych
adresów IP w jednej podsieci. Adresy te nie mogą być wpisane do żadnej
z popularnych baz antyspamowych oraz gromadzących systemy klienckie (jak
Neostrada, DSL itp.)

d) Umożliwiać modyfikowanie list aplikacji i adresów QoS z mapowaniem
adresów/portów do odpowiednich klas usług w trakcie realizacji.
e) Dla łączy backup dozwolone jest zastosowanie dowolnej techniki transmisji
(w licencjonowanym paśmie) we wszystkich , z tym, ze oba łącza muszą być tak
realizowane, aby nie miały wspólnego punktu awarii.
f) Każde łącze musi być zakończone w każdej lokalizacji interfejsem FastEthernet lub
GigabitEthernet (RJ45)
2. Poziom jakości usług
1) Wykonawca będzie świadczył usługi z zachowaniem następujących parametrów:
a) Miesięczna Dostępność Usługi - wyrażona w % minimalna sumaryczna liczba godzin
dostępności dla danego łącza w stosunku do całkowitej liczby godzin w miesiącu
kalendarzowym (nie dotyczy uzgodnionych z Zamawiającym prac serwisowych
Wykonawcy);
Zamawiający określił, że dla każdej lokalizacji ma wynosić minimum 99,3% w ciągu
miesiąca*
* gwarancja dostępności łącza jest jednym z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej,
i w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie wyższej niż minimalna
Wykonawcę obowiązuje deklaracja z oferty.
b) Awaria – każda sytuacja, w której usługa nie jest świadczona zgodnie z założonymi
w niniejszej umowie parametrami.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca usunął awarię dowolnego, pojedynczego łącza
w ciągu 24 godzin (88 godzin przez cały rok), w przypadku jednoczesnej awarii obu
łączy czas usunięcia awarii wynosi maksymalnie do 4 godzin.
2) Zakłada się wprowadzenie 5 klas usług QoS (Quality of Service):
a) klasa VoIP - transmisje danych dla celów realizacji usług telekomunikacyjnych
transmisji głosowych w czasie rzeczywistym,
b) klasa Video – do przesyłu strumieni wideo np. konferencji,
c) klasa Business – transmisje danych dla celów systemów informatycznych
krytycznych, wymagających dostępu do danych on-line,
klasa LAN – transmisje danych dla celów systemów informatycznych mogących
pracować off-line, np. kopie zapasowe, replikacja danych.
e) klasa Best Effort – pozostały ruch, np. Internet.
3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i utrzymać łącza z następującymi parametrami
jakościowymi:
a) gwarancja 100% przepustowości dostępnej do wykorzystania dla Zamawiającego
(przepustowość gwarantowana nie może być wykorzystana do zarządzania siecią
i urządzeniami oraz realizacji szyfrowania),
b) maksymalne chwilowe opóźnienie pakietów dla ruchu Business – 70 ms,
c) maksymalne chwilowe opóźnienie pakietów dla ruchu VoIP i Video – 70 ms,
d) maksymalna utrata pakietów dla ruchu Business – 0,2 %,
e) maksymalna utrata pakietów dla ruchu VoIP i Video – 0,2 %,
f) maksymalna zmienność opóźnienia pakietów (jitter) - 20 ms.
4) Wykonawca dostarczy narzędzia informatyczne do monitorowania sieci. Wykonawca
zapewni dostęp do aplikacji monitorującej łącza z pozycji Zamawiającego przez WWW
prezentującej statystyki wydajnościowe i jakościowe każdego łącza. Narzędzia
informatyczne do monitorowania sieci muszą umożliwiać pomiar parametrów chwilowych
oraz generowanie raportów za zadany okres takich parametrów:
d)

-

Max przepustowość każdego łącza
Wykorzystanie łącza w obu kierunkach

-

Opóźnienia pakietów
Procent utraty pakietów
Statystyki
To co powyżej w ramach poszczególnych klas

3. Proces wdrożenia
1. Koncepcja migracji z aktualnej sieci rozległej WAN do docelowej, winna
byćpodporządkowana realizacji następujących celów operacyjnych - przy współpracy
Zamawiającego:
a) Zapewnieniu ciągłości funkcjonowania wszystkich obecnie eksploatowanych aplikacji

wykorzystywanych przez Zamawiającego,
b) Minimalizacji ryzyk implementacyjnych, w tym związanych z ewentualnym brakiem
warunków technicznych i brakiem innych zasobów,
2. Wykonawca dostarczy dokumentację zestawionych łączy dla każdej lokalizacji, na
podstawie której będzie można ocenić spełnienie warunku (pkt 1 ppk. 5 ppk. e) „brak
wspólnego punktu awarii”.
3. Poprawność instalacji zostanie potwierdzona obustronnym podpisaniem protokołu
Zdawczo-Odbiorczego, na podstawie pozytywnej oceny spełnienia warunku „brak
wspólnego punktu awarii” dla łączy oraz zakończonych z wynikiem pozytywnym
testów odbiorczych, które zostaną załączone. W ramach testów udokumentowane
zostaną:
a) Dostępność każdego łącza w trakcie normalnej pracy sieci.
b) Zestawienie minimalnych, średnich i maksymalnych wartości parametrów każdego

zagregowanego łącza (przepływność, opóźnienie, jitter, ilość utraconych pakietów) na
podstawie wyników testu obciążeniowego trwającego przez okres 1h w ciągu godzin
roboczych (8:00-16:00).
c) Zestawione połączenia łączy podstawowych, są zestawione po prywatnej sieci MPLS
Wykonawcy, bez połączenia przez sieć Internet.
4. Gwarancja opóźnienia w obu kierunkach (Round Trip Delay - RTD)
Oznacza czas przesłania pakietów danych pomiędzy dwoma końcowymi punktami sieci Biznesowy
VPN (ruterami CE Klienta) w obie strony.
Czas opóźnienia mierzony jest jako wartość średnia dla każdego okresu miesięcznego.
Wartość opóźnienia wyrażona jest w milisekundach (ms).
Gwarantowaną wartość parametru RTD dla poszczególnych klas wynosi:
 V1

50 ms

 D1

70 ms

 D2

90 ms.

5. Gwarancja straty pakietów (Packet Loss Ratio - PLR)
Utrata pakietów jest mierzona jako wartość średnia dla okresu miesięcznego.
Wartość parametru wyrażona jest procentach i oznacza procent pakietów danych utraconych
podczas transmisji.
Gwarantowana wartość parametru wynosi:
- dla klasy D1 0,25%,
- dla klasy V1, V2 0,1 %.

