
……………………………………..…………. 
       (Wykonawca/ pieczęć Wykonawcy)  

FORMULARZ CENOWO – PRZEDMIOTOWY  

„Dostawa elementów infrastruktury sieciowej wraz montażem, konfiguracją i wdrożeniem dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I INNE WYMAGANIA 

* Wykonawca wypełnia kolumnę 2 poniższej tabeli opisując w sposób jednoznaczny parametry techniczne oraz warunki oferowanego przedmiotu. 
Niespełnienie przez oferowany przedmiot któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 1 poniższej tabeli. Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu o parametrach 
lepszych niż zamawiany.

Lp.  
Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego 

(Opis przedmiotu zamówienia) 

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  
Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany 

przedmiot, parametr/warunek, ilość)
1 2

Wymagania podstawowe/ opis i zakres przedmiotu zamówienia
1. przełącznik POE+ z możliwością podłączenia minimum 4 wkładek światłowodowych 10G, 

pozostałe porty 1G(3-letnie wsparcie producenta): 2 sztuki;
2. przełącznik dostępowy 1G 48 portów (3-letnie wsparcie producenta): 2 sztuki;

3.

macierz na 12 dysków, możliwością instalacji minimum 2 wkładek SFP1J10G, dyskami 4 x 
1TBSATA3SSD, 8 x HDD8TBHDD6Gb/s SATAoraz szynami do montażu w szafie 
krosowniczej 19”: 1 sztuka

4. punkt dostępu sieci bezprzewodowej z licencjami do posiadanego przez zamawiającego 
kontrolera WLC2504: 5 sztuk

5. przełącznica światłowodowa do szafy krosowniczej 19” ze złączami 1JLC (ilość modułów 
zgodna z ilością włókien światłowodu instalowanego jako połączenie PPD1 – PPD2): 2 sztuki;

6.
6 wkładek światłowodowych 10GB, zgodnych z dostarczanym sprzętem (4 szt. do 
przełączników z pkt 1, 2 szt do macierzy z pkt 3);

7. 6 patchcordów światłowodowych 1J10Gze złączami LC (4 szt: krosownica światłowodowa –
dostarczone wkładki światłowodowe, 2 szt: wkładki światłowodowe w przełączniku – wkładki 
światłowodowe w macierzy);



8. połączenie światłowodem (50m) punktów dystrybucyjnych (PPD1 – PPD2) w budynku: 
minimum 8 włókien jednomodowych10G, montaż krosownic światłowodowych w PPD1 oraz 
PPD2, ułożenie światłowodu w istniejących korytach, odległość ok. 80m, podłączenie włókien 
zainstalowanego światłowodu do złączy w krosownicach;

9. montaż przełączników 3 szt. w PPD1, 1 szt. w PPD2, montaż macierzy w PPD2;

10.

dostawa i montaż: 3 szt. organizerów kabli do szafy 19”, 80 szt. patchcordów (uporządkowanie 
okablowania w PPD1, krosowanie w PPD2), do krosowania odpowiednich typów urzadzeń 
należy użyć odpowiednich kolorów;

11.

konfiguracja przełączników/macierzy/AP/WLC (oraz ew. rekonfiguracja istniejących 
elementów infrastruktury teleinformatycznej) zgodnie z polityką przyjętą na ASP w Krakowie, 
sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń.

Specyfikacja przełączników (pkt 1) 

Rodzaj  urządzenia: 

12.

Przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24 porty 10/100/1000BaseTPoE+ zgodne z
IEEE802.3atoraz 4 porty uplinkTenGigabit Ethernet SFP+ lub 24 porty o przepustowości 100 
Megabits, 1-, 2,5-, 5, 10-Gigabit UPOE oraz 4 porty uplinkTenGigabit Ethernet SFP+

13. Porty uplink muszą umożliwiać obsadzenie modułami Gigabit Ethernet SFP+  - co najmniej 
1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-EX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX-
D/U   zależnie od potrzeb Zamawiającego

Architektura

14.
Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów

15. Zasilanie 230V AC. Urządzenie musi posiadać możliwość  instalacji zasilacza redundantnego. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w 
celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne;

16. Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w 
przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i 
stałego.  W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacz prądu zmiennego  
230V

17. Urządzenie musi wspierać Energy-Efficient Ethernet (EEE) zgodnie z IEEE802.3az



18. Przełącznik musi zapewniać możliwość rozbudowy o możliwość łączenia w stos z 
zapewnieniem następujących parametrów: 

a. Przepustowość w ramach stosu min. 160Gb/s 

b. Min. 9 urządzeń w stosie 

c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP 

d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów 
należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad

Wydajność
19. Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów –

również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

20. Minimum 4GB pamięci DRAM i 4GB pamięci flash
21. Obsługa minimum

a) 1000 sieci VLAN 

b) 32.000 adresów MAC

c) 24.000 tras IPv4

Oprogramowanie/funkcjonalność
22. Obsługa protokołu NTP
23. Obsługa protokołu VTPv3
24. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping
25. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy 

sieci: 

a) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

b) IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

c) Obsługa minimum 128 instancjiprotokołuSTP

26. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED



27. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym 
źródłowym i docelowym adresie MAC

28. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
29. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
30. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

sieci: 
a) Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi 

umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie 
z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) 

b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN 

c) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania listy ACL 

d) Obsługa funkcji GuestVLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci 
dla użytkowników bez suplikanta 802.1X 

e) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC 
f) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez 

suplikanta 802.1X 
g) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 

jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i 
komputera PC podłączonego za telefonem 

h) Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 
i) Minimum 3000 wpisów dla list kontroli dostępu (ACE) 
j) Funkcjonalność flexibleauthentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 

– 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie  oparciu o portal 
www) 

k) Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1X w trybie monitor 
(niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo 
dostępu do sieci) – jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 
802.1X 

l) Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source 
Guard 

m) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do 
serwerów RADIUS lub TACACS+ 

n) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL 
(aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia)Zapewnienie podstawowych 
mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6FHS) – w tym minimum 
ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA 
Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci 
(DHCPv6Guard)Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1X w trybie 
monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik 



ma prawo dostępu do sieci) – jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne 
wdrożenie 802.1X 

o) Obsługafunkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source 
Guard 

p) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do 
serwerów RADIUS lub TACACS+ 

q) Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL 
(aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia)\ 

r) Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci 
(IPv6FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów 
Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych 
serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6Guard)

Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług w sieci: 

a) Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie 
dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi 

b) Implementacja algorytmuShapedRound Robin lub podobnego dla obsługi 
kolejek 

c) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym 
priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 

d) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie 
następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, 
źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP 

e) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej 
klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting).  

f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast 
g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce 

Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP 
ToS/DSCP

Zarządzanie i konfiguracja
31. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, 

polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do 
zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN)



32. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające 
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od 
typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 

33. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band
34. Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 

Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w 
porcie USB

35. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB
36. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna 

jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu 
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją

37. Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów 
IPv4 i IPv6

38. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić 
się w systemie

39. Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów (wireshark lub równoważny)
Obudowa

Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU
Wyposażenie

40. Oferowany przełącznik musi być wyposażony w: Zasilacz redundantny o parametrach 
identycznych jak zasilacz podstawowy

41. Wymagane jest, aby moduły SFP oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego samego 
producenta co przełącznik celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń 

Model wzorcowy
42. WS-C3650-8X24UQ-L Standalone with Optional Stacking 24 mGig Ethernet UPOE and 

4x10G Uplink ports, with 860 WACpower supply, 1 RU lub równoważny 

Specyfikacja przełączników (poz. 2) 



43. Typ i liczba portów:
a. Minimum 48 portów 10/100/1000  
b. Minimum 4 dodatkowe porty uplink Gigabit Ethernet SFP 
c. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit 

Ethernet – minimum 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-
D/U oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego

44. Urządzenie musi obsługiwać minimum 1023 sieci VLAN
45. Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC
46. Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash
47. Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”
48. Wydajność przełączania minimum 107Mpps  dla pakietów 64-bajtowych. 

Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s full duplex)
49. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z 

zachowaniem następującej parametrów: 
a. Do min. 8 jednostek w stosie 
b. Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s 
c. Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla 

portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-
stackEtherChannel)

50. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów
51. Wbudowane funkcje zarządzania energią: 

a. Zgodność ze standardem IEEE802.3azEEE (Energy Efficient 
Ethernet)MAC 

b. Możliwość hibernowania przełącznika w określonych 
godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii

52. Obsługa protokołu NTP
53. Obsługa protokołu VTPv3
54. Musi zapewniać obsługę statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6
55. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3iMLDv1/2 Snooping
56. Wsparcie dla protokołów IEEE802.1wRapidSpanningTree oraz IEEE802.1s Multi-

Instance SpanningTree. Wymagane wsparcie instancji protokołu STP
57. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o 

zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC
58. Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE802.3ad. Obsługa mechanizmów 

bezpieczeństwa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation



59. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: 
a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę 
b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE802.1X z możliwością 

dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i 
z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL 

c. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres 
MAC 

d. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie 
przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. 
Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie 
zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC. 

e. Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu 
użytkowników na jednym porcie 

f. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, 
SSHv2 

g. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) – 
zarówno dla IPv4 jak i IPv6 

h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic 
ARP Inspection, IP Source Guard 

i. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na 
brzegu sieci (IPv6FHS) – w tym minimum ochronę przed 
rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA 
Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów 
DHCPv6 do sieci (DHCPv6Guard)  

j. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej 
odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

k. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych 
kolektorów danych



60. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług w sieci: 

a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez 
wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres 
MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP 

b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym 
porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. 
Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla 
obsługi tych kolejek 

c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z 
bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 

d. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o 
danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania 
minimum 256 różnych ograniczeń

61. Obsługa protokołu LLDP i CDP
62. Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci 

flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych 
podłączonego do portu USB  

63. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. 
konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być 
możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi 
być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych

64. Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza. Zamawiający 
nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu 
realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne.

Model wzorcowy
65. WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1GSFP, LAN Base lub 

równoważny

Specyfikacja macierzy z pkt. 3 

Zestaw 1 
66. Nazwa przedmiotu Macierz dyskowa
67. Format dysków 2.5 cala

3.5 cala 



68. Zainstalowane dyski Brak
69. Minimalna możliwa ilość 

dysków do instalacji w 
macierzy: 

12

70. Tryby RAID 0
JBOD 
1 
10 
5 
6 

71. Standardy sieciowe IEEE 802.3
72. Systemy plików EXT3 (tylko dysk zewnętrzny)

EXT4 
FAT32 (tylko dysk zewnętrzny) 
HFS+ (tylko dysk zewnętrzny) 
NTFS (tylko dysk zewnętrzny) 

73. Usługi Cloud Station
DDNS 
Folder zdalny 
iSCSI target 
iTunes serwer 
Klient Syslog 
Kopia zapasowa 
SerwerDLNA 
Serwer FTP 
Serwer FTP (SSL/TLS) 
Serwer iTunes 
Serwer pobierania plików 
Serwer Syslog 
Serwer wydruku 
Stacja fotograficzna 
Stacja monitoringu 
Wake-On-LAN 

74. Zarządzanie DDNS
HTTP 
HTTP (SSL) 
SNMP v2 
SNMPv3 

75. Temperatura pracy [st. C] 0 – 40
76. Wilgotność pracy [%] 5 – 95



77. Obudowa Rack
78. Przyciski Reset

Zasilanie 
79. Pamięć 4 GB
80. Ilość rdzeni procesora 4
81. Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000

2 x LAN SFP+ 10GbE 
82. Interfejs dysków SATA III
83. Liczba bezpłatnych licencji na 

obsługę kamer IP 
2

84. Minimalna liczba 
obsługiwanych kamer IP 

30

85. Zastosowane technologie DLNA
Hot Swap 
USB 3.0 

86. Złącza USB 3.0 4
87. Złącza USB 2.0 Brak
88. Złącza HDMI Brak
89. Zasilanie 100 - 240 VAC

Sieciowe 
90. Złącza pozostałe 1x port rozszerzeń
91. Wysokość [mm] Ok 89
92. Szerokość [mm] Ok 482
93. Głębokość [mm] Ok 534
94. Waga [g] Ok 12990
95. Załączone wyposażenie 2 x Przewód RJ-45

2 x przewód zasilający 
Instrukcja szybkiej instalacji 
Śruby mocujące 

96. Gwarancja producenta Min. 2 lata
97. Model wzorcowy QnapTS-1231-XU-RP (TS-1231XU-RP-4G) lub równoważny
98. Ilość sztuk 1

Zestaw 2 
99. Nazwa przedmiotu Szyna montażowa macierzy dyskowej do szafy RACK 

kompatybilna z macierzą z zestawu 1 



100.Gwarancja producenta Min. 2 lata
101.Model wzorcowy QnapRAIL-B02 lub równoważny
102.Ilość sztuk 1 komplet

Zestaw 3 
103.Nazwa przedmiotu Dyski 2,5”
104.Pojemność 1TB
105.Interfejs SATA 3
106.Typ dysku SSD
107.Cechy szczególne Dyski muszą znajdować się na liście urządzeń sprawdzonych i 

rekomendowanych przez producenta macierzy
108.Gwarancja producenta Min. 10 lat
109.Model wzorcowy Samsung 850 EVO1TBSATA3SSD (MZ-75E1T0B/EU) lub 

równoważny
110.Ilość sztuk 4 szt

Zestaw 4
111.Nazwa przedmiotu Dyski serwerowe 3,5”
112.Pojemność 8TB
113.Interfejs SATA 3
114.Typ dysku HDD
115.Cechy szczególne Dyski muszą znajdować się na liście urządzeń sprawdzonych i 

rekomendowanych przez producenta macierzy
116.Gwarancja producenta Min. 3 lata
117.Model wzorcowy Seagate IronWolf8TBHDD6Gb/s SATA (ST8000VN0022) lub 

równoważny
118.Ilość sztuk 8 szt

Specyfikacja punktów dostępowych pkt 4
119.Obsługa: 

a. standardów IEEE802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac 
b. MIMO – min. 4x4:3 
c. kanałów 20, 40, 80, 160 MHz 
d. prędkości PHY do 5.2 Gbps 
e. agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 



120. Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: 
                 a. dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów 
                 b.dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów 
                 c. dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów 

121. Konfigurowalna moc nadajnika 
              a. dla zakresu 2.4 GHz: do 200mW 

                b. dla zakresu 5GHz: do 200mW 
122. Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z 

funkcjonalnościami: 
a. automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć 

LAN 
b. optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie 

wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na 
zmiany) 

c. obsługa min. 16 BSSID 
d. definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością 

rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID 
e. współpraca z systemami IDS/IPS 
f. uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością 

wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty 
dostępowe) – funkcjonalność 802.11w lub równoważna 

g. obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do 
kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-
MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) 

h. możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym 
przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją 
użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych 
użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może 
powodować zerwania sesji użytkowników 

i. jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych 
oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych 
punktów dostępowych i klientów WLAN, Wireless IPS) 

j. obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power 
Control (TPC) zgodnie z 802.11h 

k. obsługa Cyclic shift diversity (CSD) 
l. obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami 

dostępowymi – funkcjonalność 802.11r lub równoważna 
m. obsługa mechanizmów QoS: 

i. shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z 
możliwością konfiguracji per użytkownik 

ii. obsługa WMM, TSPEC, U-APSD 



n. współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym 
usługi lokalizacyjne 

o. wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do 
infrastruktury sieciowej 

123. Obsługa architektury częstotliwości radiowej HDX (High DensityExperience) 
a. Elastyczne przyporządkowanie częstotliwości radiowych dla klientów 
oraz ochrony sieci przed atakami 
b. Technologia ClientLink 4.0 pozwala zwiększyć wydajność łącza na 
wszystkich urządzeniach mobilnych jednocześnie zwiększając na nich 
żywotność baterii 
c. Cisco Mobility Express pozwala na rozmieszczenie do 100 punktów 
dostępu serii 2800 w sieciach bez kontrolera WLC 
d. Wsparcie dla podwójnej częstotliwości 5-GHz, pozwala to na 
osiągnięci prędkości łącza do 5.2 Gbps (2 x 2.6 Gbps) oraz zwiększenie ilości 
użytkowników końcowych 

124. Możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe 
formujące sieć w oparciu o medium radiowe) 

  a. komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, 
  b. autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy  MAC
d. separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden 

dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami 
dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków (asocjacji użytkowników 
w zakresie przeznaczonym do komunikacji między AP oraz komunikacji 
między AP w zakresie przeznaczonym do obsługi użytkowników 

e. automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi 
(optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, 
minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne 
pasmo) 

f. automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności 
konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) 

g. automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP 



125. Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 
5GHz): 

a.zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych 
b. automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, 
urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia 
zakłócające itp.) 
c.możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, 
gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie 
rzeczywistym 

 d.współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego 
126.2 x interfejs Gigabit Ethernet10/100/1000 

Automatyczna agregacja łącza (obsługa protokołu LACP) 
127. Zróżnicowane możliwości zasilania 

a.asilacz sieciowy 230V AC 
b.zasilanie PoE (802.3at) w sposób zapewniający ich pełną wydajność 

128.Anteny zintegrowane
129.Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (0 – 40 oC), o 

niskim profilu (nie więcej niż 6 cm) 
130.Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji

Model wzorcowy
131.

AIR-AP2802I-E-K9 – 802.11acW2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E lub równoważny

Specyfikacja konfiguracji, szkoleń i dokumentacji z pkt 11: 

132.Mechanizmy bezpieczeństwa L2 i L3, jakie będzie trzeba skonfigurować w sieci:
 - IP DHCP Snooping, 
 - IP Source Guard, 
 - Dynamic ARP Inspection, 
 - Port Security, 
 - BPDU Filter, Guard iRootGuard, 
 - Role Based Access Control, 
 - Small Frame Protection, 
 - IP Device Tracking. 



133.Konfiguracjaprzełącznikówswoimzakresembędzieobejmowaćmiędzyinnymitechnologie/protok
oły: Archive, EtherChannel, MSTP, VLAN, Trunk, VTPv3, DTP, CDP/LLDP, IP DHCP 
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port Security, QoS, ACL, Role-Based 
CLI Access, NTPiSSH.  

134.Dodatkowo, konfiguracja przełączników L3 swoim zakresem będzie obejmować 
technologie/protokoły: NetFlow i OSPF. 

135.Oprócz konfiguracji nowo zakupionego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
także rekonfigurację obecnych urządzeń sieciowych we wszystkich lokalizacjach 
Zleceniodawcy, tak aby wszystkie one w pełni ze sobą współdziałały. Na obecnie działających 
urządzeniach sieciowych wymagana będzie migracja konfiguracji protokołu RSTP do MSTP 
oraz uruchomieni VTPv3. Wymagane będzie także ujednolicenie konfiguracji wszystkich 
mechanizmów bezpieczeństwa L2, które zostały wymienione wyżej. 

136.Wykonawca zobowiązany jest także do zainstalowania wszystkich dostarczonych licencji do 
aktualnie już działających urządzeń sieci bezprzewodowej w sieci oraz ich odpowiedniej 
konfiguracji, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy 

137.Do celów archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych, Wykonawca będzie musiał 
zmodyfikować konfigurację serwera GNU/Linux oraz działających na nim usług TFTP/FTP i 
HTTP. 

138.Wykonawca przeprowadzi szkolenie, które swoim zakresem będzie obejmować zagadnienia 
związane z: 

- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), 
- MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), 
- VTPv3 (VLAN Trunking Protocol version 3), 
- EtherChannel/LACP/PAgP. 

Szkolenie przeznaczone będzie dla 3 osób, które wyznaczy Zleceniodawca. Każdy 
z uczestników otrzyma zestaw materiałów w postaci np. skryptu, który dokładnie omawia 
wyżej opisane protokoły/mechanizmy oraz zawiera przykłady użycia omawianych poleceń. 
Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną, realizowaną na dostarczonych 
urządzeniach. Instruktor powinien posiadać certyfikat CCAICCNP lub równoważny. Szkolenie 
odbędzie się na terenie Krakowa, w siedzibie Zamawiającego i będzie trwało 8 godzin 
zegarowych. 

139.Po wykonaniu wszystkich prac, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację, która 
będzie zawierała: 
- budowę aktualnej topologii, 
- numerację i nazewnictwo VLAN, 
- podział adresacji na podsieci oraz adresację wszystkich urządzeń sieciowych i serwerów. 



140.Wymaga się, aby inżynierowie Wykonawcy posiadali niżej wymienione certyfikaty lub wyższe
lub im równoważne: 

- CCDP, 
- CCNP Routing & Switching, 
- CCNP Security, 
- CCNA Wireless, 
- RHCSA. 

141.Wszystkie zaproponowane w pkt 1, 2, 4 urządzenia, licencje i oprogramowanie powinny:
- być objęte min. 36-miesięcznym serwisem typu Next Business Day opartym na 
serwisie producenta urządzenia i zapewniać w tym okresie możliwość bezpłatnej aktualizacji 
oprogramowania do nowych wersji i dostępu do wsparcia technicznego producenta, 
- być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. Nie 
dopuszcza się urządzeń typu refurbished lub odnowionych (zwróconych do producenta i 
później odsprzedawanych ponownie przez producenta), 
- pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonego sprzętu u producenta w celu 
sprawdzenia czy pochodzi ona z legalnego kanału sprzedaży, 
- końcowym właścicielem oferowanego sprzętu, licencji i oprogramowania musi być 
Zamawiający, 
-         wszystkie zaoferowane urządzenia oraz instalacje nie wyszczególnione powyżej 
powinny być objęte minimum 24-miesięczną  gwarancją 

........................., dnia .................... r. 
                                                                                                 …………....................................................                                                                                        

                                                                                  (podpis osoby/osób upoważnionych do składania  
                             oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



FORMULARZ CENOWY 
Uwaga! Formularz cenowy Wykonawca sporządza we własnym zakresie, w formie indywidualnej kalkulacji, wyszczególniając w nim wszystkie wymagane 
elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane w części I niniejszego załącznika pn. Specyfikacja techniczna sprzętu, z podziałem na poszczególne 
pozycje asortymentowe/ zakresy

Lp.

Oferowany przedmiot zamówienia  

(opis, w tym producent, typ, model) Ilość 
(w szt.)

Cena jedn. 
netto

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto
(kol.3xkol.4)

Stawka

VAT
Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7                            8

Razem * X  X

Uwaga:W przypadku gdy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w pkt 2 formularza ofertowego, wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  Wykonawca nie podaje  kwoty podatku VAT i ceny brutto lecz zamiast tego umieszcza w kol. 5, 7 i 8 
adnotację  „odwrotne obciążenie VAT”.

* Tak obliczoną cenę należy przenieść do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ

..............................,dnia ...............................              .......................................................... 

pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania 
                                     oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
                                 do reprezentowania Wykonawcy


