
Załącznik nr 1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy:  „Zakupu z dostawą sprzętu sieciowego” w ramach zadania „Budowa Miejskiej 

Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.”  

Część 1:  „Zakup z dostawą klastra firewall wraz z zestawem licencji oraz wdrożeniem.”  

CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe 

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń sieciowych firewall: 

 

• Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń typu firewall 

następnej generacji (NGFW) w konfiguracji klastra wysokiej dostępności (HA) oraz analizatora 

logów. 

• Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji, skonfigurowania i uruchomienia dwóch 

urządzeń NGFW, pracujących jako klaster Active-Active.  

• Zamawiający w ramach wdrożenia wymaka przeprowadzenia migracji reguł zabezpieczeń 

i innych ustawień z dotychczas używanego firewall-a na dostarczone przez Wykonawcę 

urządzenia. 

Zapora sieciowa Next Generation Firewall 

Ilość sztuk 2 

Gwarancja minimum 2 lata 

Interfejsy Ethernet minimum 4x10GbE SFP+, minimum 8 1GbE SFP, minimum 
8  RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps; 
każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej 
podsieci i strefy bezpieczeństwa i przypisania sieci vlan 

Interfejsy USB minimum 2 z możliwością podłączenia modemu 3G 

Interfejsy do zarządzania minimum 1 konsolowy do zarządzania zaporą i minimum 1 RJ-
45 Ethernet 10 100/1000 Mbps dedykowany do zarządzania 
urządzeniem przez sieć. 

Wymiary  maksymalnie 1U, montowany w szafie RACK 19” 

Funkcjonalności:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do 
pojedynczej strefy bezpieczeństwa; 

• Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych 
w jeden port logiczny (agregacja portów) celem; 
podniesienia wydajności połączeń oraz zapewnienia 
redundancji; 

• Możliwość utworzenia przynajmniej 500 interfejsów 
logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q; 

• Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych 
w sieci chronionej; 

• Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń: 
1,500,000; 

• Możliwość obsłużenia przynajmniej 90000 nowych 
połączeń w ciągu 1 sekundy; 

• Przepustowość urządzenia pracującego w trybie 



stateful firewall: 12 Gbps – dla ramki 1518B zgodnie 
z RFC 2544; 

• Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym 
mechanizmem IPS: 4,5Gbps;  

• Przepustowość urządzenia pracującego jako 
koncentrator VPN: 5 Gbps dla szyfrowania AES bez 
aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544; 

• Przepustowość urządzenia DPI/NGFW (z włączonymi 
wszystkimi usługami bezpieczeństwa – antivirus, 
antyspyware, IPS, bez buforowania i proxy i bez 
ograniczeń jeśli chodzi o wielkość skanowanych 
plików) – 3 Gbps; 

• Minimalna ilość jednocześnie zestawionych tuneli site-
site VPN (urządzenie – urządzenie): 6000; 

• Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie 
połączeń client-site IPSec VPN (komputer – 
urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 
2000 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 
6000; 

• Urządzenie powinno umożliwiać poddanie inspekcji 
zawartości ruchu szyfrowanego SSL/TLS poprzez jego 
odszyfrowanie i ponowne zaszyfrowanie zmienionym 
certyfikatem. Administrator powinien mieć możliwość 
tworzenia wyjątków do inspekcji ruchu SSL poprzez 
wykorzystanie kategorii stron np. wyłączenie 
z inspekcji kategorii zawierających strony bankowe 
i medyczne; 

• Wydajność urządzenia z włączoną funkcją inspekcji 
ruchu SSL/TLS (jak powyżej) powinna wynosić 
minimum 1,3 Gbps oraz obsłużyć 6000 połączeń; 

• Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP 

• Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający 
przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się 
w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych 
poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site 
oraz client-site); 

• Wsparcie funkcjonalności IP Helper, lub IP Relay 
(przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami 
bezpieczeństwa); 

• Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu 
o wewnętrzną bazę użytkowników, oraz 
z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów 
RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP; 

• Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS; 

• Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn 
zawierający minimum 20 Milionów URL w bazie 
pogrupowanych na kategorie tematyczne; 

• Mechanizm kontroli treści powinien mieć możliwość 
filtrowania stron tłumaczonych przez google translate 
(strony takie również powinny być poddane inspekcji, 
na takich samych zasadach jak strony na które 



użytkownik wchodzi bezpośrednio); 

• Administrator powinien mieć możliwość tworzenia 
różnych akcji dla stron, które zostały wychwycone 
przez filtr treści. Powinny być dostępne takie akcje jak:  
wyświetlenie strony blokady (z możliwością tworzenia 
kilku różnych stron), wyświetlenie strony blokady 
z możliwością podania hasła odblokowującego dostęp 
do zablokowanej strony, wyświetlenie informacji 
z polityką bezpieczeństwa organizacji podczas 
wchodzenia na strony z danej kategorii. Użytkownik 
może wejść na stronę po akceptacji polityki; 

• Administrator powinien mieć możliwość stworzenia 
polityki kontroli treści obejmującego np. strony 
z kategorii Multimedia i przydzielenia ograniczonego 
pasma dla stron w tej kategorii np. 5 Mbps; 

• Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty 
elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL. 

• Zintegrowany mechanizm zabezpieczający; 
bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie 
transmisji w połączeniach bezprzewodowych 
realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami 
Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec 
VPN. System wspomagania uwierzytelniania 
bezprzewodowych stacji roboczych, oraz 
użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki 
dostępowej dla sieci; 

• Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN 
- Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. 
Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza 
i badanie dostępności hosta zewnętrznego; 

• Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji 
roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do 
udostępnionych zasobów lub dostęp do 
udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet 
z uwzględnieniem filtrowania treści, mechanizmu IPS 
oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym 
oprogramowaniem złośliwym dla komputerów 
połączonych przez VPN); 

• Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN; 

• Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem 
protokołów http, https, SSH i SNMP; 

• Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. 
Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą 
kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być 
tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty. 

• Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona 
możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, 
deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić); 

• Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa; 

• NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, 
wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte 



o zaawansowaną konfigurację według reguł 
bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia 
działania funkcji do niektórych hostów, możliwość 
translacji portów wyjściowych na inne docelowe); 

• Funkcjonalność statycznych i dynamicznych 
protokołów routingu, w tym pełne wsparcie dla 
protokołu BGP. 

• Zintegrowany system skanowania antywirusowego na 
poziomie bramy internetowej – skanowanie 
protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp stream. 
Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie 
również plików skompresowanych; 

• Zintegrowany system skanowania antyspyware ; 

• Zintegrowany system IPS (system wykrywania 
i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków 
uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury 
systemowe, peer-to-peer, buffer overflow 
komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na 
stronach www; 

• System IPS musi używać algorytmu szeregowego 
przetwarzania; 

• Zintegrowany system zapory działającej w warstwie 
aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych 
sygnatur aplikacji z wykorzystaniem ciągu znaków lub 
wyrażeń regularnych (regex); 

• Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware 
muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie 
aplikacji;  

• Bazy sygnatur  w/w systemów muszą być 
aktualizowane co najmniej raz dziennie; 

• Administrator systemu musi mieć możliwość ręcznej 
aktualizacji sygnatur (on-line lub off-line poprzez 
manualne zaimporotwanie sygnatur; 

• Administrator systemu musi mieć możliwość 
skonfigurowania, którym portem i łączem urządzenie 
będzie się kontaktowało z serwerami backend w celu 
aktualizacji sygnatur; 

• System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać 
ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych 
plików; 

• Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być 
możliwe między strefami bezpieczeństwa;  

• Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, 
IM oraz aplikacjami multimedialnymi; 

• Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, 
maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 
802.1p;  

• Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie 
wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem 
(ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie 
i monitorowanie połączeń; 



• Urządzenie powinno mieć możliwość analizy 
behawioralnej (sandbox) minimum plików; 
wykonywalnych PE, PDF, Office i aplikacji mobilnych. 
Sandbox powinien działać z wykorzystaniem minimum 
3 silników pochodzących od różnych producentów 
w celu zwiększenia skuteczności analizy sandbox. 
Analiza powinna być wykonywana równolegle na 
wszystkich silnikach; 

Licencjonowanie • Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur 
aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla 
modułu kontroli aplikacji, wsparcie dla funkcjonalności 
„sandbox” oraz zapewnienie wsparcia technicznego 
24x7 na okres 2 lat. 

• Licencja pozwalająca korzystać z pełnej 
funkcjonalności klastra wysokiej dostępności HA 
Active/Active (o ile taka jest wymagana). 

• Licencja na oprogramowanie służące do 
przechowywania logów z systemu firewall 
i generowania na ich podstawie raportów. W celach 
zapewnienia kompatybilności oprogramowanie 
powinno pochodzić od tego samego producenta co 
system firewall. Wymagana jest licencja, która pozwoli 
na korzystanie z oprogramowania przez okres 2 lat 
(o ile taka licencja jest wymagana). 

• Licencja pełnego wsparcia dla protokołu BGP(o ile taka 
jest wymagana). 

Wymagania wdrożenia 
dostarczonych urządzeń 

• Instalacja klastra złożonego z urządzeń firewall 
następnej generacji w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

• Konfiguracja klastra zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

• Przeniesienie konfiguracji z aktualnie posiadanego 
przez Zamawiającego urządzenia (SonicWALL NSA 
3500) na nowe rozwiązanie pełnej konfiguracji (ok. 
750 zasad firewall (access rules), 450 polityk NAT, 330 
obiektów adresowych, 50 grup adresowych, 270 
obiektów typu service (porty usług IP), 100 grup typu 
servie, 36 statycznych tras routingu, 30 wpisów 
w serwerze DHCP, 18 stref bezpieczeństwa (zones), 
7 VPN-ów IPSec site to site, 53 VPN-y L2TP client to 
site   19 interfejsów w tym interfejsy typu VLAN).  

• Prace wdrożeniowe zostaną wykonane w terminie do 
7 dni od dnia protokolarnego przekazania  urządzeń. 

Zasilanie  100-240 VAC, 60-50 Hz,  

Maksymalny pobór mocy 
urządzenia 

200W 

Chłodzenie Podwójne (dwa wentylatory), redundantne hot swap  

Warunki pracy (temperatura) 0 – 45 st. Celsjusza 

Warunki pracy (wilgotność) 10 – 90% (bez kondensacji) 

Wyposażenie dodatkowe 8 modułów SFP SM LC/PC duplex 

 



 

 

Część 2:  „Zakup i dostawa przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem do 

zarządzania, zestawem wyposażenia dodatkowego oraz szkoleniem z zakresu konfiguracji 

urządzeń.” 

CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe 

Wymagania ogólne dotyczące przełączników sieciowych: 
 

• Wszystkie oferowane przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta.  

• Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  

• Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy 
przed wymaganą datą dostawy urządzeń.  

• Nie dopuszcza się oferowania urządzeń odnawianych lub refabrykowanych. 

• Wszystkie przełączniki muszą posiadać możliwość zarządzania (m.in. konfiguracji, 
prezentowania alarmów) poprzez jeden dedykowany przez producenta urządzeń System 
Zarządzania. 

• Urządzenia aktywne muszą być objęte przynajmniej 3 letnią gwarancją. 

• Szkolenie pracowników Zamawiającego ma odbyć w ośrodku szkoleniowym Wykonawcy 

i przeprowadzone zostanie przez certyfikowanych trenerów. 

Wymagana 100% kompatybilność dostarczonych modułów optycznych z dostarczonymi 

przełącznikami. 

Rdzeniowe przełączniki Ethernet (48xSFP+, 4xQSFP+) 

Ilość sztuk 2  

Gwarancja minimum 3 lata 

Wymiary przełącznik max. 1U, montowany w szafie RACK 19” 

Porty przełącznika minimum 48*10GBase-X SFP+ oraz minimum 4*40GBase-X 
QSFP+, możliwość konfiguracji prędkości 1GE na porcie 10GE 

Funkcja stosu możliwość zbudowania stosu urządzeń z wykorzystaniem 
portów 40G złożony z minimum 4 urządzeń 

Matryca przełączająca minimum 1280 Gbps 
 

Przepustowość pakietów minimum 960 Mpps (dla pakietów 64Kb) 

Wielkość obsługiwanych ramek 
MTU 

minimum 13K bajtów 

Obsługa VLAN IEEE 802.1Q, 4k aktywnych VLANów, mapowanie VLANów, 
port based VLAN, MAC based VLAN 

Multicast obsługa minimum 1000 adresów multicast, obsługa grup 
statycznych multicast, IGMP Snooping v1/v2/v3, MVR, IGMP 
VLAN copy, IGMP proxy, IGMP filter 

Tablica MAC minimum 128K adresów MAC, blackhole MAC, limit adresów 
MAC nainterfejsie, Port Security MAC 

Obsługa Q-in-Q Q-in-Q na porcie, elastyczne (ang.flexible) Q-in-Q 

Agregacja LACP LACP, MLACP 

Obsługa SpanningTree STP IEEE 802.1D, RSTP IEEE 802.1W, MSTP IEEE802.1S 



(minimum 64 instancje), MRSTP 

Obsługa OAM zgodna z IEEE 802.3ah, L2 loopback (zamiana MAC), IPv4/IPv6 
Ping/Traceroute 
 

Routing minimum 16k tras, RIPv1/v2, OSPFv2, BGP4, IPv4 Multicast 
Routing, PIM-SM, VRRP (minimum 255 sesji) 

Funkcje zarządzania CLI/Telnet/SNMP/SSH, RMON, zarządzanie z poziomu systemu 
zarządzania zgodnego ze specyfikacją z niniejszego 
dokumentu, RSPAN 

Funkcje zarządzania jakością usług 
(QoS) 

priorytet portów na podstawie CoS/DSCP, mapowanie 
priorytetów: cos-mapping, dscp-mapping 

Obsługiwane tryby kolejkowania SP/WRR/SP+WRR/DRR/SP+DRR 

Ilość kolejek sprzętowych dla 
portów GE 

8 

Obsługa protokołów protekcji -
bezpieczeństwo 

Stormcontrol: broadcast, multicast, DLF; RADIUS, TACACS+, 
PPPoE+, DOT1X, IP sourceguard, Dynamic ARP Inspection 
(DAI), port backup, loopbackdetection 

Obsługa protokołów wykrywania 
sąsiednich urządzeń 

LLDP 

Protokoły synchronizacji czasu wsparcie dla SNTP oraz NTP 

Aktualizacja oprogramowania 
przełącznika możliwa do 
przeprowadzenia co najmniej 
poprzez 

FTP, TFTP 

Obsługa DHCP DHCP Server/Relay/Snooping/Client, wsparcie dla opcji DHCP 
82 oraz 61 

Zasilanie dostarczone urządzenia muszą posiadać minimum 
2 modularne, redundantne, zasilacze AC-230V, hot swap, 
z możliwością wymiany na zasilacze DC -48V, możliwość 
zastosowania dowolnej konfiguracji zasilaczy (AC+AC, AC+DC, 
DC+DC) 

Maksymalny pobór mocy 
urządzenia 

250W 

Warunki pracy (temperatura) 0 – 45 st. Celsjusza 

Warunki pracy (wilgotność) 10 – 90% (bez kondensacji) 

Firmware oraz konfiguracja bezpłatny dostęp do oprogramowania przełącznika (firmware) 
bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego 
urządzenia (do czasu oficjalnego wycofania przez producenta 
urządzenia ze sprzedaży), możliwość wgrania kilku plików 
z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania 
oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP 

Wsparcie techniczne wsparcie techniczne 8/5 (8 godzin dziennie w dni robocze) 
producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu 
dodatkowych usług 

Wyposażenie dodatkowe Komplet kabli o długości 0,5m (typu DAC QSFP+ 40 GBps) do 
połączenia przełączników rdzeniowych w stosie HA w pełnym 
ringu 

 

 



Agregacyjne przełączniki Ethernet (24xSFP, 4xSFP+) 

Ilość sztuk 31 

Gwarancja minimum 3 lata 

Wymiary przełącznik max. 1U, montowany w szafie RACK 19” 

Porty przełącznika minimum 24*100/1000Base-X SFP oraz minimum 4*10GBase-
X SFP+- możliwość konfiguracji prędkości 1GE na porcie 10GE 
i konfiguracji prędkości 100ME na porcie 1GE 

Matryca przełączająca minimum 128Gbps 
 

Przepustowość pakietów minimum 92,5Mpps (dla pakietów 64Kb) 

Wielkość obsługiwanych ramek 
MTU 

minimum 12K bajtów 

Zarządzanie przepływnością Limit przepływności 1048576 Kbps, limitowanie w kierunku 
Ingress dla każdego portu, limitowanie per VLAN, krok 
limitowania 64Kbps 

Kontrola przepływu (flowcontrol) zgodna z IEEE 802.3x w trybie full duplex, obsługa funkcji back-
pressure dla trybu half duplex, oddzielne konfiguracje dla 
ruchu w kierunkach ingress oraz egress 

Obsługa VLAN IEEE 802.1Q, 4k aktywnych VLANów, Port-based VLAN, GVRP, 
minimum 256 dynamicznych VLANów 

Multicast minimum 1000 adresów multicast, obsługa grup statycznych 
multicast, IGMP Snooping v1/v2/v3, filtrowanie ruchu 
multicast, odrzucanie nieznanego ruchu multicast, MVR 

Obsługa funkcji diagnostyki ruchu mirroring ruchu per port, oddzielna konfiguracja mirroringu 
dla portów ingress oraz egress 

Detekcja pętli urządzenie musi obsługiwać automatyczne wyłączenie 
pojedynczych portów po wykryciu wystąpienia pętli, interwał 
automatycznej detekcji pętli w sieci musi być konfigurowalny 

Tablica MAC minimum 32K adresów MAC, możliwość dodania, usunięcia 
i wyszukania dowolnego adresu MAC z tablicy, statystyki 
adresów MAC, konfigurowalny czas dzierżawy adresu 
w zakresie od 10 do 1000000s 

Obsługa Q-in-Q Q-in-Q na porcie, elastyczne (ang.flexible) Q-in-Q 

Agregacja LACP minimum 8 grup po 8 portów, loadbalancing konfigurowalny 
bazując na adresie MAC oraz parze adresów MAC + IP 

Diagnostyka cyfrowa DDM dostępna na wszystkich portach SFP oraz SFP+ 

Obsługa SpanningTree STP IEEE 802.1D, RSTP IEEE 802.1W, MSTP IEEE802.1S 
(minimum 64 instancje), minimum 256 grup STG 

Obsługa port backup Tak  

Funkcja transparentnego 
przesyłania pakietów dla 
protokołów 

BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, UDLD, PAGP 

Obsługa OAM zgodna z IEEE 802.3ah, tryby OAM Active/Passive, rozszerzone 
OAM  

Obsługa SLA Możliwośćdefiniowania i monitorowania parametrówSLA 
warstwy 2 oraz warstwy 3 (opóźnienie ramek, jitter, stratność 
pakietów) realizowane w oparciu o protokół Y.1731 

Funkcje zarządzania CLI/ARP/Telnet/SNMP/SSH, minimum 16 interfejsów warstwy 
3, RMON 1,2,3,9, zarządzanie z poziomu dedykowanego 
systemu zarządzania zgodnego ze specyfikacją z niniejszego 
dokumentu, syslog, alarmy hierarchiczne, raport Keep-alive, 



klient Telnet, PING, statystyki portów 

Funkcje zarządzania jakością usług 
(QoS) 

mapowanie globalnych parametrów CoS/DSCP do kolejek, 
statystyki przepływu, obsługa IEEE 802.1p CoS, DSCP, TOS, 
priorytety portów 

Obsługiwane tryby kolejkowania SP/WRR/SP+WRR, zakres wag dla WRR od 1 do 255 

Ilość kolejek sprzętowych dla 
portów GE 

8 

Obsługa protokołów protekcji G.8031 dla protekcji liniowej, G.8032 dla protekcji ringowej 

Obsługa protokołów wykrywania 
sąsiednich urządzeń 

LLDP 

Protokoły synchronizacji czasu wsparcie dla SNTP oraz NTP 

Aktualizacja oprogramowania 
przełącznika możliwa do 
przeprowadzenia co najmniej 
poprzez 

Xmodem, FTP, TFTP 

Obsługa DHCP DHCP Server/Relay/Snooping/Client, wsparcie dla opcji DHCP 
82 oraz 61 

Kompatybilność ze 
standardamiMEF (Metro Ethernet 
Forum) 

urządzenie certyfikowane oznaczeniem MEF CE2.0 
potwierdzone wpisem w bazie MEF dostępnej pod adresem 
http://www.mef.net/certification/technology-certification-
registry, zgodność ze standardami MEF 9 oraz MEF 14 

Obsługa CFM zgodnie z protokołem IEEE 802.1ag/ITU-T Y.1731, 
obsługaprotokołów Connectivity Check (CC), Loopback (LB), 
Link Trace (LT), Performance Monitor (PM) 

Zasilanie dostarczone urządzenia muszą posiadać minimum 
2 modularne, redundantne, zasilacze AC-230V, hot swap, 
z możliwością wymiany na zasilacze DC -48V, możliwość 
zastosowania dowolnej konfiguracji zasilaczy (AC+AC, AC+DC, 
DC+DC) 

Maksymalny pobór mocy 
urządzenia 

100W 

Warunki pracy (temperatura) 0 – 50 st. Celsjusza 

Warunki pracy (wilgotność) 10 – 90% (bez kondensacji) 

Firmware oraz konfiguracja bezpłatny dostęp do oprogramowania przełącznika (firmware) 
bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego 
urządzenia (do czasu oficjalnego wycofania przez producenta 
urządzenia ze sprzedaży), możliwość wgrania kilku plików 
z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania 
oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP 

Wsparcie techniczne wsparcie techniczne 8/5 (8 godzin dziennie w dni robocze) 
producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu 
dodatkowych usług. 

 

 

Agregacyjne przełączniki Ethernet (48xSFP, 4xSFP+) 

Ilość sztuk 1 

Gwarancja minimum 3 lata 

Wymiary przełącznik max. 1U, montowany w szafie RACK 19” 

Porty przełącznika minimum 48*100/1000Base-X SFP oraz minimum 4*10GBase-



X SFP+- możliwość konfiguracji prędkości 1GE na porcie 10GE 
i konfiguracji prędkości 100ME na porcie 1GE 

Matryca przełączająca minimum 176Gbps 
 

Przepustowość pakietów minimum 130Mpps (dla pakietów 64Kb) 

Wielkość obsługiwanych ramek 
MTU 

minimum 12K bajtów 

Zarządzanie przepływnością Limit przepływności 1048576 Kbps, limitowanie w kierunku 
Ingress dla każdego portu, limitowanie per VLAN, krok 
limitowania 64Kbps 

Kontrola przepływu (flowcontrol) zgodna z IEEE 802.3x w trybie full duplex, obsługa funkcji 
back-pressure dla trybu half duplex, oddzielne konfiguracje 
dla ruchu w kierunkach ingress oraz egress 

Obsługa VLAN IEEE 802.1Q, 4k aktywnych VLANów, Port-based VLAN, GVRP, 
minimum 256 dynamicznych VLANów 

Multicast minimum 1000 adresów multicast, obsługa grup statycznych 
multicast, IGMP Snooping v1/v2/v3, filtrowanie ruchu 
multicast, odrzucanie nieznanego ruchu multicast, MVR 

Obsługa funkcji diagnostyki ruchu mirroring ruchu per port, oddzielna konfiguracja mirroringu 
dla portów ingress oraz egress 

Detekcja pętli urządzenie musi obsługiwać automatyczne wyłączenie 
pojedynczych portów po wykryciu wystąpienia pętli, interwał 
automatycznej detekcji pętli w sieci musi być konfigurowalny 

Tablica MAC minimum 32K adresów MAC, możliwość dodania, usunięcia 
i wyszukania dowolnego adresu MAC z tablicy, statystyki 
adresów MAC, konfigurowalny czas dzierżawy adresu 
w zakresie od 10 do 1000000s 

Obsługa Q-in-Q Q-in-Q na porcie, elastyczne (ang.flexible) Q-in-Q 

Agregacja LACP minimum 8 grup po 8 portów, loadbalancing konfigurowalny 
bazując na adresie MAC oraz parze adresów MAC + IP 

Diagnostyka cyfrowa DDM dostępna na wszystkich portach SFP oraz SFP+ 

Obsługa SpanningTree STP IEEE 802.1D, RSTP IEEE 802.1W, MSTP IEEE802.1S 
(minimum 64 instancje), minimum 256 grup STG 

Obsługa port backup Tak  

Funkcja transparentnego 
przesyłania pakietów dla 
protokołów 

BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, UDLD, PAGP 

Obsługa OAM zgodna z IEEE 802.3ah, tryby OAM Active/Passive, 
rozszerzone OAM  

Obsługa SLA Możliwośćdefiniowania i monitorowania parametrówSLA 
warstwy 2 oraz warstwy 3 (opóźnienie ramek, jitter, stratność 
pakietów) realizowane w oparciu o protokół Y.1731 

Funkcje zarządzania CLI/ARP/Telnet/SNMP/SSH, minimum 16 interfejsów warstwy 
3, RMON 1,2,3,9, zarządzanie z poziomu dedykowanego 
systemu zarządzania zgodnego ze specyfikacją z niniejszego 
dokumentu, syslog, alarmy hierarchiczne, raport Keep-alive, 
klient Telnet, PING, statystyki portów 

Funkcje zarządzania jakością usług 
(QoS) 

mapowanie globalnych parametrów CoS/DSCP do kolejek, 
statystyki przepływu, obsługa IEEE 802.1p CoS, DSCP, TOS, 
priorytety portów 

Obsługiwane tryby kolejkowania SP/WRR/SP+WRR, zakres wag dla WRR od 1 do 255 



Ilość kolejek sprzętowych dla 
portów GE 

8 

Obsługa protokołów protekcji G.8031 dla protekcji liniowej, G.8032 dla protekcji ringowej 

Obsługa protokołów wykrywania 
sąsiednich urządzeń 

LLDP 

Protokoły synchronizacji czasu wsparcie dla SNTP oraz NTP 

Aktualizacja oprogramowania 
przełącznika możliwa do 
przeprowadzenia co najmniej 
poprzez 

Xmodem, FTP, TFTP 

Obsługa DHCP DHCP Server/Relay/Snooping/Client, wsparcie dla opcji DHCP 
82 oraz 61 

Kompatybilność ze 
standardamiMEF (Metro Ethernet 
Forum) 

urządzenie certyfikowane oznaczeniem MEF CE2.0 
potwierdzone wpisem w bazie MEF dostępnej pod adresem 
http://www.mef.net/certification/technology-certification-
registry, zgodność ze standardami MEF 9 oraz MEF 14 

Obsługa CFM zgodnie z protokołem IEEE 802.1ag/ITU-T Y.1731, 
obsługaprotokołów Connectivity Check (CC), Loopback (LB), 
Link Trace (LT), Performance Monitor (PM) 

Zasilanie dostarczone urządzenia muszą posiadać minimum 
2 modularne, redundantne, zasilacze AC-230V, hot swap, 
z możliwością wymiany na zasilacze DC -48V, możliwość 
zastosowania dowolnej konfiguracji zasilaczy (AC+AC, AC+DC, 
DC+DC) 

Maksymalny pobór mocy 
urządzenia 

100W 

Warunki pracy (temperatura) 0 – 50 st. Celsjusza 

Warunki pracy (wilgotność) 10 – 90% (bez kondensacji) 

Firmware oraz konfiguracja bezpłatny dostęp do oprogramowania przełącznika 
(firmware) bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu 
życiowego urządzenia (do czasu oficjalnego wycofania przez 
producenta urządzenia ze sprzedaży), możliwość wgrania 
kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość 
wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP 

Wsparcie techniczne wsparcie techniczne 8/5 (8 godzin dziennie w dni robocze) 
producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu 
dodatkowych usług 

 

 

Dostępowe przełączniki Ethernet PoE (24x1G RJPoE, 4x1G Combo(SFP/RJ)) 

Ilość sztuk 3 

Gwarancja minimum 3 lata 

Wymiary przełącznik max. 1U, montowany w szafie RACK 19” 

Porty przełącznika minimum 24*10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty GE 
Combo - możliwość konfiguracji prędkości 100ME na porcie 
1GE 

Obsługa PoE Obsługa standardów IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at na 
minimum 24 portach urządzenia 

Matryca przełączająca minimum 56Gbps 



 

Przepustowość pakietów minimum 41Mpps (dla pakietów 64Kb) 

Wielkość obsługiwanych ramek 
MTU 

minimum 9000 bajtów 

Obsługa VLAN IEEE 802.1Q, QinQ, elastyczne (ang. Flexible) QinQ, 4k 
aktywnych VLANów 

Multicast obsługa IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP Proxy 

Obsługa protokołów protekcji -
bezpieczeństwo 

DAI, IEEE 802.1x, Radius, TACACS+ 

Obsługaprotokołówprotekcjiringu ITU-T G.8032 v1/v2 
 

Ilość wpisów tablicy ACL minimum 400 dla MAC oraz IP, możliwość stworzenia ACL 
w oparciu o kombinację parametrów 
VLAN/CoS/MAC/EtherType/IP 

Tablica MAC minimum 16000 

Obsługa Q-in-Q Q-in-Q na porcie, elastyczne (ang.flexible) Q-in-Q 

Agregacja LACP zgodne z IEEE 802.3ad 

Diagnostyka cyfrowa DDM dostępna na wszystkich portach SFP 

Obsługa SpanningTree IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP 

Obsługa OAM zgodna z IEEE 802.3ah 

Routing rutingstatyczny 

Funkcje zarządzania KonsolaCLI, Telnet, SSH, SNMP, dedykowany System 
Zarządzania zgodny ze specyfikacją z niniejszego dokumentu 

Funkcje zarządzania jakością usług 
(QoS) 

Klasyfikacja ruchu w oparciu o IEEE 802.1p CoS, DSCP, 
obsługa kolejkowania SP/WRR/SP+WRR/DRR/SP+DRR 
(minimum 8 kolejek na port) 

Obsługa protokołów wykrywania 
sąsiednich urządzeń 

LLDP 

Aktualizacja oprogramowania 
przełącznika możliwa do 
przeprowadzenia co najmniej 
poprzez 

FTP, TFTP 

Obsługa DHCP DHCP Client, DHCP Snooping, DHCP Option (61, 82), DHCP 
Server 

Zasilanie 230V AC zasilacz wbudowany w urządzenie, wbudowany 
zasilacz dla funkcji PoE z budżetem mocy minimum 370W 

Zabezpieczenie przed 
wyładowaniami atmosferycznymi 

4kV dla zasilania DC, 6kV dla zasilania AC 

Warunki pracy (temperatura) 0 – 50 st. Celsjusza 

Warunki pracy (wilgotność) 10 – 90% (bez kondensacji) 

Firmware oraz konfiguracja bezpłatny dostęp do oprogramowania przełącznika 
(firmware) bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu 
życiowego urządzenia (do czasu oficjalnego wycofania przez 
producenta urządzenia ze sprzedaży) 

Wsparcie techniczne wsparcie techniczne 8/5 (8 godzin dziennie w dni robocze) 
producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu 
dodatkowych usług 

 

 



System Zarządzania Urządzeniami Sieciowymi 

Ilość sztuk 1 

Ilość licencji dla obsługiwanych 
urządzeń  

minimum 100 

Ilość jednocześnie zalogowanych 
klientów 

minimum 10 

Architektura Klient/Serwer 

Wymagania ogólne System powinien posiadać wbudowany portal SLA 
umożliwiający zbieranie oraz udostępnianie danych 
jakościowych SLA zbieranych z urządzeń w oparciu o protokół 
Y.1731. 
aplikacja Klienta musi pracować w systemach operacyjnych 
Windows 7 lub wyższych.  
Kominikacja pomiędzy serwerem, a urządzeniami musi 
odbywać się w oparciu o protokół SNMP v2 lub v3. 
System Zarządzania musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi 
dostarczonymi urządzeniami. 
- System musi posiadać Interfejs Northbound do połączenia 
z innymi systemami, pracującymi w oparciu o protokół SNMP  
 

Zarządzanie topologią Możliwość odwzorowania graficznego logicznych połączeń 
pomiędzy urządzeniami. 
Możliwość tworzenia podsieci topologii.  
Automatyczne wykrywanie nowych urządzeń w sieci. 
Automatyczna detekcja urządzeń, z którymi została utracona 
komunikacja SNMP. 

Konfiguracja urządzeń Możliwość podglądu konfiguracji urządzenia w formie 
graficznej. 
Możliwość zmiany konfiguracji urządzenia. 
Możliwość zalogowania się do urządzenia poprzez Telnet 
z poziomu systemu zarządzania. 
Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzeń (Firmware) 
z poziomu systemu zarządzania. 
Możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych 
konfiguracji urządzeń. 

Obsługa alarmów Automatyczne wyświetlanie alarmów pochodzących 
z urządzeń wraz z podziałem na priorytet (ważność).  
Automatyczne usuwanie (wygaszanie) alarmów w momencie 
ich zniknięcia na urządzeniu.  
Możliwość wyświetlenia alarmów historycznych.  
Możliwość wyświetlania alarmów per jedno urządzenie, 
zdefiniowaną grupę urządzeń, wszystkie urządzenia. 
Możliwość przesyłania alarmów do systemów firm trzecich za 
pomocą protokołu SNMP. 
Możliwość zdefiniowania powiadomień sms i/lub e-mail 
w przypadku wystąpienia określonego (zdefiniowanego przez 
użytkownika) alarmu z konkretnego urządzenia i/lub grupy 
urządzeń. 

Zarządzanie zasobami sieciowymi Możliwość wyświetlenia wolnych portów per urządzenia, 
grupę urządzeń, wszystkie urządzenia. 

Zarządzanie użytkownikami Możliwość zdefiniowania użytkowników wraz z określeniem 



poziomów uprawnień (np. administrator, operator, tylko do 
podglądu) z podziałem na domeny sieci, grupy użytkowników, 
pojedynczych użytkowników: 
* per urządzenie 
* per grupa urządzeń. 
Logowanie aktywności każdego użytkownika pod kątem 
wydanych poleceń, zmian w konfiguracji urządzeń, zmian 
w ustawieniach Systemu Zarządzania. 

Zarządzanie wydajnością Możliwość zbierania danych (statystyk) z portów. 
Możliwość prezentowania statystyk w formie graficznej 
(aktualnych oraz historycznych) z ostatniej godziny, dnia, 
miesiąca oraz roku 
Możliwość zdefiniowania progów (ang.  Threshold) po 
przekroczeniu, których system automatycznie wyświetli alarm. 

Baza danych Systemu Zarządzania Automatyczne tworzenie kopii bazy danych Systemu. 
Zarządzania wraz z możliwością określenia parametrów 
czasowych: dzień miesiąca, dzień tygodnia, godzina. 
Możliwość automatycznego przesyłania kopii bazy danych oraz 
konfiguracji urządzeń na zewnętrzny serwer FTP Lu zasób 
dyskowy. 
Możliwość automatycznego przesyłania danych dotyczących 
aktywności użytkowników na zewnętrzny serwer FTP lub zasób 
dyskowy. 
Możliwość automatycznego przesyłania danych dotyczących 
alarmów historycznych na zewnętrzny serwer FTP lub zasób 
dyskowy. 

Aktualizacja Bezpłatny dostęp do nowych wersji oprogramowania bez 
ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego 
oprogramowania (do czasu oficjalnego wycofania przez 
producenta oprogramowania ze sprzedaży). 

Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne 8/5 (8 godzin dziennie w dni robocze) 
producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu 
dodatkowych usług. 

 

Moduł optyczny SFP 

Ilość sztuk 384 

Gwarancja minimum 3 lata 

Typ obsługiwanego włókna SM 

Zasięg  20 km 

Długość fali 1310 nm 

Standardy  INF-80741i, IEEE 802.3Z 

Diagnostyka DDM 

Rodzaj złącza LC/PC duplex 

 

Moduł optyczny SFP+ 

Ilość sztuk 112 

Gwarancja  minimum 3 lata 

Typ obsługiwanego włókna SM 

Zasięg  10 km 



Długość fali 1310 nm 

Standardy  SFF-8431 

Diagnostyka DDM 

Rodzaj złącza LC/PC duplex 

 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-LC/PC duplex0.5m 
Ilość sztuk 60 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 0,5m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/PC-LC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-LC/PC duplex0.5m 
Ilość sztuk 60 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 0,5m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-LC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-LC/PC  duplex 1m 
Ilość sztuk 60 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 1 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/PC-LC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-LC/PC  duplex 1m 
Ilość sztuk 60 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 1 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-LC/PC SM duplex 

 

 

 

 

 



Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-SC/PC  duplex 1m 
Ilość sztuk 10 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 1 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/PC-SC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/APC  duplex 1m 
Ilość sztuk 10 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 1 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/APC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/PC  duplex 1m 
Ilość sztuk 20 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 1 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-SC/PC duplex 2m 
Ilość sztuk 10 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 2 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/PC-SC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 2m 
Ilość sztuk 10 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 2 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/APC SM duplex 

 

 

 

 

 



Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/PC duplex 2m 
Ilość sztuk 20 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 2 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/PC-SC/PC duplex0.5 m 
Ilość sztuk 20 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 0.5 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/PC-SC/PC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex0.5 m 
Ilość sztuk 20 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 0.5 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/APC SM duplex 

 

Kabel optyczny Patchcord SM SC/APC-SC/PC duplex0.5 m 
Ilość sztuk 20 

Gwarancja minimum 2 lata 

Typ włókna SM 

Długość 0.5 m 

Rodzaj włókna G.657A1 

Rodzaj złącza SC/APC-SC/PC SM duplex 

 

 

Voucher na szkolenie 2 pracowników Zamawiającego z zakresu konfiguracji dostarczonych 
przełączników w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym. 
Ilość szkolonych osób 2 

Zakres szkolenia Ogólne zarządzanie przełącznikami – podłączenie konsoli, 
aktualizacja softu, konfiguracja portu zarządzającego, 
konfiguracja VLANów i interfejsów IP, konfiguracja SNMP. 
Protokoły protekcji linków – STP, LACP, ERPS (G.8032). 
CE2.0 – konfiguracja usług E-LINE, E-LAN, tworzenie prób SLA. 
Zarządzanie przełącznikami przez System Zarządzania 
Urządzeniami Sieciowymi. 

Miejsce szkolenia Ośrodek szkoleniowy wskazany przez Wykonawcę 
zlokalizowany do 200km od siedziby zamawiającego. 

Język szkolenia Polski. 

Wymagania wobec trenera Certyfikowany przez producenta dostarczanego sprzętu. 



Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. 
Konspekt zakresu szkoleni w języku polskim. 
Instrukcje użytkownika dostarczonych urządzeń 
i oprogramowania zawierająca pełny zakres zagadnień 
związany z konfiguracją urządzeń i obsługą oprogramowania 
(dopuszcza się wersje w języku angielskim). 

Termin szkolenia  W uzgodnieniu z zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od daty dostawy sprzętu. 

 

 


