Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Cenniki Usług Teleinformatycznych

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH
Świadczonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
(obowiązujący od 1 sierpnia 2022r.)

USŁUGI INTERNETOWE

1.

Umowa na czas
nieokreślony

Poz.

NAZWA/OPIS

opłata
jednorazowa
(netto)*1)

opłata
miesięczna
(netto)

Umowa na czas określony
12 m- cy
opłata
jednorazowa
(netto) *1)

opłata miesięczna
(netto)

Umowa na czas określony
24 m- ce
opłata
jednorazowa
(netto) *1)

opłata miesięczna
(netto)

INTERNET BIZNES 7
1.1

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 7/7 Mb/s

70zł pierwszy
miesiąc
300zł

140zł

100zł

1 stały publiczny adres IP

140zł pozostałe
miesiące

70zł pierwsze
3 miesiące
1zł

140 zł
pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES 10
1.2

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 10/10 Mb/s

300zł

166zł

100zł

1 stały publiczny adres IP

83zł pierwszy
miesiąc
166zł pozostałe
miesiące

1zł

83zł pierwsze
3 miesiące
166zł pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES 20
1.3

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 20/20 Mb/s

300zł

331zł

100zł

1 stały publiczny adres IP

166zł pierwszy
miesiąc
331zł pozostałe
miesiące

1zł

166zł pierwsze
3 miesiące
331zł pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES 30
1.4

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 30/30 Mb/s

300zł

495zł

100zł

1 stały publiczny adres IP

247zł pierwszy
miesiąc
495zł pozostałe
miesiące

1zł

247zł pierwsze
3 miesiące
495zł pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES 40
1.5

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 40/40 Mb/s

300zł

658zł

100zł

5 stałych publicznych adresów
IP

329zł pierwszy
miesiąc
658zł pozostałe
miesiące

1zł

329zł pierwsze
3 miesiące
658zł pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES 50
1.6

łącze symetryczne z max.
prędkością transmisji do/od
sieci klienta 50/50 Mb/s

300zł

820zł

100zł

5 stałych publicznych adresów
IP

410zł pierwszy
miesiąc
820zł pozostałe
miesiące

1zł

410zł pierwsze
3 miesiące
820zł pozostałe
miesiące

INTERNET BIZNES N
1.7

parametry inne niż opisane
w poz.1.1 - 1.6

oferta indywidualna

oferta indywidualna

*1) Opłata jednorazowa dotyczy opłaty za instalację stałego dostępu do Internetu dla wszystkich przepustowości.
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Opłata za instalację stałego dostępu do Internetu:
•

konfigurację parametrów usługi i urządzenia dostępowego udostępnionego przez ZMPG w ramach pakietu

•

przetestowanie działania stałego dostępu do Internetu w lokalu Użytkownika.

Opłata nie obejmuje:
•

kosztów doprowadzenia i utrzymania łącza od siedziby Użytkownika do infrastruktury teleinformatycznej
ZMPG,

•

konfiguracji sieci na serwerach, stacjach roboczych i urządzeniach sieciowych Użytkownika.

Parametry usługi:
•

urządzenie dostępowe do Internetu: wirtualny router udostępniony przez ZMPG w ramach pakietu lub
urządzenie Użytkownika,

•

translacja adresów NAT na życzenie Użytkownika,

•

nieograniczony transfer danych,

•

w lokalizacjach, w których infrastruktura sieciowa na to pozwala w ramach stałego dostępu do Internetu
udostępnione będą 4 porty sieci LAN przełącznika sieciowego należącego do ZMPG zainstalowanego
w pomieszczeniu teletechnicznym. Za każdy następny port przełącznika pobierana będzie opłata miesięczna
zgodnie z pkt.2.2. (usługi dodatkowe).

2.

Usługi dodatkowe

Poz. NAZWA/OPIS

opłata jednorazowa
(netto)

opłata
miesięczna
(netto)

150zł

x

0zł

10zł

2.1

Przeniesienie usługi dostępu do Internetu do innej lokalizacji

2.2

Udostępnienie portu w switch'u

2.3

Pula 5 stałych publicznych adresów IP *1)

200zł

150zł

2.4

Godzina pracy administratora/serwisu technicznego w dni robocze od 7:00 do 15:00 *2)

220zł

x

2.5

Godzina pracy administratora/serwisu technicznego w czasie innym niż w poz.2.4 *2)

oferta
indywidualna

x

2.5

Wymiana publicznego adresu IP

300zł

x

2.6

Odblokowanie usługi *3)

200zł

x

na wyższą opcję prędkości łącza

0zł

x

na niższą opcję prędkości łącza

300zł

x

2.7

Zmiana opcji usługi

*1) Przy zmianie puli adresowej z 1 na 5 stałych publicznych adresów IP konieczna jest zmiana pierwotnego adresu
*2) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę
*3) W przypadku zablokowania usługi przez ZMPG z przyczyn określonych w Regulaminie świadczenia usług internetowych
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3.
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USŁUGI SIECIOWE
opłata
jednorazowa
(netto)

opłata
miesięczna
(netto)

Przestrzeń w szafie teletechnicznej na urządzenie bez portów POE - 1U

0zł

80zł

3.1.2.

Panel porządkujący - 1U

0zł

50zł

3.1.3.

Przełącznik z portami POE dodatkowa opłata

cena zależna od
urządzenia

3.2.

Asysta techniczna pracownika ZMPG przy dostępie do urządzenia, cena za każdą rozpoczętą godzinę *2)

3.2.1.

w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00

3.2.2.

pozostały czas

3.3.

Udostępnienie usługi VLAN zakończonego portami dostępowymi (access) *3)

3.3.1.

Opłata miesięczna uzależniona jest od lokalizacji, możliwości technicznych,
odległości pomiędzy końcowymi portami dostępowymi i przepustowości łącza.

3.3.2.

Zestawienie VLAN

300zł

3.3.3.

Przeniesienie punktu końcowego

150zł

3.4.

Dzierżawa torów i łoży kablowych

indywidualna oferta

Poz.

NAZWA/OPIS

3.1.

Kolokacja urządzeń sieciowych w pomieszczeniu teletechnicznym ZMPG *1)

3.1.1.

140zł

x

indywidual
na oferta

200zł *4)

*1)

W lokalizacjach, w których infrastruktura sieciowa na to pozwala możliwa jest kolokacja urządzeń sieciowych w
pomieszczeniu teletechnicznym ZMPG, z zabezpieczonym wejściem, wyposażonym w UPS i klimatyzację. Przełączniki
sieciowe mogą być zainstalowane w szafie krosowej pod warunkiem instalacji panelu porządkującego.

*2)

Każdorazowe wejście Użytkownika do pomieszczenia teletechnicznego odbywa się w asyście pracownika serwisu
technicznego ZMPG.

*3)

W lokalizacjach, w których infrastruktura sieciowa na to pozwala możliwe jest połączenie dwóch lokalizacji firmy w
obrębie zakresu terytorialnego ZMPG w jedną sieć lokalną w oparciu o technologię VLAN (wirtualna sieć lokalna). W
ramach usługi VLAN nie udostępniamy połączenia typu trunk (802.1Q, dot1q), który umożliwiałby przenoszenie w
ramkach ethernetowych informacji o sieciach wirtualnych (VLAN). Każdy Użytkownik, w ramach łącza otrzymuje port
lub porty dostępowe (typ access) w przełączniku ZMPG.

*4)

Miesięczny abonament obejmuje opłatę podstawową za VLAN o długości do 200m i przepustowości do 20Mb/s.
Dodatkowa opłata uzależniona jest od długości relacji oraz przepustowości łącza i jest wyceniana indywidualnie.
Maksymalna przepustowość 100Mb/s.
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