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Załącznik nr 1 do umowy nr…. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy) 

1) Pojęcia i definicje 

W celu właściwej interpretacji użytych w niniejszym dokumencie pojęć wprowadza się następujące 

definicje i określenia: 

a) Awaria istotna – wszelkie nieodwracalne defekty, uszkodzenia lub poważne trwałe obniżenie 

funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do zarządzania, które uniemożliwiają 

prawidłową ich pracę; 

b) Awaria zwykła - uszkodzenia lub obniżenie funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do 

zarządzania, dostarczonych i dzierżawionych od Wykonawcy, które nie są Awarią istotną, 

c) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku 

w godzinach od godziny 8:15 do 16:15) za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) Dzień Wolny – oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 

16:15 do 08:15) z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) Przełącznik – przełącznik sieciowy LAN wraz z odpowiednim wyposażeniem opisanym w 

Wymaganiach technicznych dla przełączników;  

f) Sprzęt = Urządzenia = Przełączniki; 

g) Wykonawca – podmiot zewnętrzny realizujący usługi dzierżawy przełączników na rzecz 

Zamawiającego; 

Pozostałe Określenia użyte w opracowaniu należy rozumieć zgodnie ze słownikami przywołanych ustaw 

oraz z powszechnie akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu. 

2) Przedmiot zamówienia 

Celem realizacji niniejszego zamówienia jest zakup usługi polegającej na: Dzierżawie urządzeń 

sieciowych na okres 36 miesięcy Zamawiającemu oraz sprawowaniu opieki serwisowej przez 

Wykonawcę nad dostarczonym uprzednio sprzętem. 

Zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

a) Zakup usługi polegającej na dostarczeniu i dzierżawie Zamawiającemu 36 szt. przełączników 

dostępowych i 4 szt. przełączników rdzeniowych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 

umowy. 

b) Świadczenie opieki serwisowej przez Wykonawcę nad dostarczonym uprzednio i 

wydzierżawionym Zamawiającemu sprzętem, polegającej na jego naprawie lub bezpłatnej 

wymianie w przypadku wystąpienia Awarii Istotnych oraz naprawie lub bezpłatnej wymianie w 

przypadku wystąpienia Awarii Zwykłych bez dodatkowych kosztów w ramach opłat 

obejmujących dzierżawę tego sprzętu w lokalizacjach Zamawiającego na terenie Warszawy; 

c) Termin realizacji usługi obejmuje okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

urządzeń przez Zamawiającego; 

d) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia przez Wykonawcę w ramach dzierżawy używanego 

sprzętu – sprzęt musi być nowy (rok produkcji: od grudnia 2017 do teraz) i musi spełniać wymogi 

minimalne wskazane w wymaganiach dla sprzętu. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia sprzętu do lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy; 

b) podłączenia przedmiotowych urządzeń poprzez posiadaną infrastrukturę urzędu; 

c) konfiguracji przełączników rdzeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, oraz 

konfiguracji i podłączenia stack’ów w lokalnych punktach dystrybucyjnych; 

d) konfiguracji portów dostępowych dla end-user zgodnie z wymaganiami Zamawiącego; 

Urządzenia powinny być zaktualizowane do najnowszych rekomendowanych przez producenta 

wersji firmware.  

e) Przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego (do 3 osób) w zakresie konfiguracji 

i obsługi Urządzeń. 

4) Kwartalny odbiór Usługi 

a) Po zakończeniu każdego kolejnego kwartału świadczenia Usługi, przedstawiciele Stron, 

wskazani w Umowie, podpiszą w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru 

kwartalnego usług.   

b) Wszelkie opłaty należne Wykonawcy w ramach umowy będą naliczane za czas dzierżawy 

poszczególnych urządzeń w rozliczeniu kwartalnym (Rozpoczęcie okresu dzierżawy 

potwierdzone Protokołem odbioru przez Zamawiającego oraz zakończenie okresu dzierżawy 

potwierdzone Protokołem odbioru/zwrotu dostawy ); 

c) Do podpisywania kwartalnych Protokołów odbioru usługi upoważnieni są:  

 ze strony Zamawiającego – Koordynator umowy lub osoba przez niego wyznaczona. 

 ze strony Wykonawcy – Koordynator umowy lub osoba przez niego wyznaczona.  

5) Wymagania dotyczące zamawianego sprzętu 

a) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe 

i pochodzić z bieżącej produkcji, tzn. będą wyprodukowane nie wcześniej niż w grudniu 2017 

roku. 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta(ów) potwierdzające datę 

produkcji urządzeń. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą pochodziły z 

autoryzowanego kanału sprzedaży producentów Sprzętu na rynek polski lub Unii Europejskiej. 

Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub 

jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w 

dniu dostawy oferowanych urządzeń do odbioru. 

c) Zamawiający ma prawo do wezwania Oferenta do potwierdzenia spełnienia parametrów 

technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia w oparciu o dokumentację producenta. 

d) Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie musi posiadać autoryzowany serwis techniczny 

producenta na terytorium Polski. 

e) Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiadające mu 

instrukcje i firmware producenta.  

f) Zamawiający wymaga aby obydwa typy przełączników pochodziły od jednego producenta 
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6) Wymagania techniczne dla przełączników dostępowych – 36 szt. 

 Wielkość - 1 RU wraz z kompletem odpowiednich szyn do szaf rackowych 19”, 

 Przełącznik stakowalny min. 48 portów 10/100/1000BASE-T, min. 2 interfejsy 10GBASE-X 

SFP+ (wbudowane lub w  jednym module) do połączeń uplink (IEEE 802.3ae) z wykorzystaniem 

wkładek typu mini-GBIC (wtyk typu LC dla 10GbaseSR, 10GbaseLR i 10GBase-LRM) z 

możliwością ich agregacji (np. zgodnie z IEEE 802.3ad); 

 Minimum 2 porty przeznaczone do stackowania (dedykowane lub w dodatkowym module) w 

dedykowanej do stakowania technologii producenta lub w standardzie 10GBASE-X SFP+ ;  

 Przełącznik musi wspierać technologię Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 

802.3af (PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+) do zasilania urządzeń takich jak punkty dostępowe 

WLAN, telefony VoIP i kamery monitoringu wizyjnego. 

 Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich 

interfejsach 10/100/1000BASE-T. 

 Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC zapewniający budżet mocy dla 

technologii PoE na poziomie min. 740W zapewniając jednocześnie min. 15W dla wszystkich 

interfejsów 10/100/100BASE-T. 

 Przełącznik musi posiadać zasilacz redundantny o minimum takiej samej mocy jak zasilacz 

główny; 

 Dedykowany port konsoli do zarządzania lokalnego; 

 Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 170 Gbps 

oraz szybkości przełączania min. 100 Mpps. 

 Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia fizycznych przełączników w zarządzane z 

pojedynczego adresu IP jedno logiczne urządzenie. Do łączenia przełączników muszą być 

wykorzystane dedykowane interfejsy – bez ograniczania liczby interfejsów uplink. Architektura 

stosu musi umożliwiać realizację zamkniętej pętli. Wydajność przełączania w stosie min. 

40Gbps. Wymagana jest możliwość łączenia do 8 przełączników w stos. 

 Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM. 

 Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash. 

 Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094. 

 Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z 

umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci. 

 Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów). 

 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad. 

 Obsługa Quality of Service: 

o  IEEE 802.1p 

o  DiffServ 
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o  8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB. 

 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) . 

 Wbudowany DHCP serwer i klient. 

 Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware 

 Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) 

 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i IPV6ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPv1/v2. 

 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 (RFC 1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz 

obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping. 

 Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizmów: 

o IEEE 802.1x, 

o Web-based, 

o Adres MAC. 

 Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na jednym porcie.  

 Przydział sieci VLAN, ACL i parametrów QoS podczas uwierzytelniania. 

 Wsparcie dla profilowania urządzeń podłączających się do przełącznika. Profil oznacza 

połączenie:  

o  definicji sieci VLAN,  

o  reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

o  realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

o  realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.  

 Obsługa Guest VLAN. 

 Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 

 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865). 

 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866). 

 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu (ACL) pracujące na warstwie 2, 3 i 

4.  

 Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 

 Obsługa DHCP Option 82. 

 Obsługa Trusted DHCP Server. 

 Obsługa DHCP Snooping. 
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 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 

 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 

 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 

 Obsługa PVST+. 

 Obsługa G.8032.  

 Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 8 interfejsów. 

 Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP.  

 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 

 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu http i https. 

 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 

 Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757). 

 Obsługa RMON2 (RFC 2021). 

 Przełącznik musi obsługiwać protokół umożliwiający zbieranie informacji o ruchu w sieci IP, np. 

NetFlow. 

 Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres 3 lat 

umożliwiającego: 

o bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware, 

o wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji 

awarii, 

o wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon. 

 Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie: 

o komplet kabli umożliwiających połączenie przełączników w stos o długości min. 1.5 m. 

Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 urządzenia w stacku. 

o Kompletu kabli zasilających 

o licencji umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku 

ograniczeń czasowych na okres min. 3 lat). 

o Kompletu mini GBIC SFP+ 10G, MMF 850nm LC (72 szt) 

 Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  

o posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 
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o jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 

załączyć do oferty) 

7) Wymagania techniczne dla przełączników rdzeniowych – 4 szt. 

 Wielkość - 1 RU wraz z kompletem odpowiednich szyn do szaf rackowych 19”; 

 Przełącznik posiadający min. 40 portów 1Gb/10Gb 10GBASE-X, oraz minimum 2 porty 

10Gb/40Gb QSFP+ 

 Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które umożliwiają uzyskanie redundancji 

zasilania z możliwością wymiany w czasie działania przełącznika. Zasilacze muszę zapewniać 

przepływ powietrza przód-tył. 

 Urządzenie musi być zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V/50 Hz. 

 Tablica MAC adresów min. 64K, 

 Pamięć operacyjna; min. 8 GB RAM DDR3 

 Pamięć SSD: min. 32 GB, 

 Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z 

umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci, 

 Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów), 

 Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad, 

 Obsługa Quality of Service: 

o IEEE 802.1p, 

o DiffServ/DSCP, 

o 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym, 

 Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB, 

 Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),  (punkt usunięty) 

 Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz 

zasobów procesora, 

 Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware, 

 Obsługa wirtualnych routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu 

dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w 

różnych wirtualnych routerach, 

 Możliwość połączenia przełączników w stos min. 2 urządzeń. Stos przełączników musi być 

widoczny jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning Tree. 

 Funkcjonalność MLAG, MC-LAG, vPC, MultiSwitch Link Aggregation lub równoważna. 

 Obsługa routingu statycznego dynamicznego IPv4 i IPV6 ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPv1/v2. Obsługa DHCP/BootIP Relay dla IPv4 
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 Obsługa ruchu multicast, obsługa IGMP v1 do v3 (RFC 1112, RFC 2236, RFC 3376) oraz 

obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 

 Kontrola dostępu do sieci 

o IEEE 802.1x - RFC 3580 

o Autentykacja MAC  

 Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie 

 Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu do sieci (NAC – Network Access Control) 

 Przydział sieci VLAN podczas logowania do sieci 

 Obsługa TACACS+ 

 Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) 

 Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 

 Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 

o Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 

o Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 

o Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. 

o Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

o Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

o Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID 

o Flagi TCP 

 Obsługa transferu plików TFTP/SCP 

 Obsługa DHCP Option 82 

 Trusted DHCP Server lub równoważne 

 DHCP Snooping 

 Dynamic ARP Inspection 

 Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338 

 Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 

 Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

 Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 

 Obsługa PVST+ 

 Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP 

 Obsługa synchronizacji czasu NTP 
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 Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

 Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https 

 Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

 SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

 Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 

 Sprzętowa obsługa NetFlow lub sFlow 

 Obsługa RMON 

 Obsługa Data Center Bridging 

o Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx) 

o Priority Flow Control (PFC) 

o Enhanced Transmission Selection (ETS) 

 Obsługa skryptów CLI i Python (słowa usunięte) 

 Wraz z kompletem przełączników wymagane jest dostarczenie: 

o Wkładek (modułów) mini GBIC SFP+ 10G, MMF 850nm LC (120 szt.) oraz mini GBIC 

SFP+ 10G, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm, Złącze LC do 40km– 4 szt, oraz kabla DAC z 

interfejsami 40 G QSFP+ o długości  max. 2m – 6 szt. 

o licencji umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku 

ograniczeń czasowych na okres min. 3 lat). 

 Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres 3 lat 

umożliwiającego: 

o bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware, 

o wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji 

awarii, 

o wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon. 

 Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  

o posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 

o jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 

załączyć do oferty) 

8) Wymagania usługi wsparcia technicznego 

Zakres wsparcia technicznego obejmuje: 

a) Wymagana jest 3-letnia gwarancja oraz serwis producenta. W obrębie gwarancja zawarte musi być: 

1. Dostęp do dokumentacji producenta  

2. Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjny w trybie 24x7   NDB 
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3. Wymiana sprzętu następnego dnia roboczego po identyfikacji usterki w modelu RMA 

b) W przypadku wystąpienia Awarii Istotnych i ich zgłoszeniu w dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 10:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 10:00 zlecenie 

jest realizowane do dwóch dni roboczych. W przypadku oprogramowania Wykonawca 

zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji na jego legalne użytkowanie. 

c) W przypadku wystąpienia Awarii Zwykłych i ich zgłoszeniu w dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 14:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 14:00 zlecenie 

jest realizowane do dwóch dni roboczych. W przypadku oprogramowania Wykonawca 

zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji na jego legalne użytkowanie. 

d) Zgłoszenia o awariach przekazywane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: ………..lub faksem pod nr: …….., oraz potwierdzane telefonicznie pod następujący 

numer….. . Zgłoszenia dokonywane będą na części A Formularza zgłoszenia serwisowego, którego 

wzór określa załącznik nr 8 do Umowy. 

e) W sprawach dzierżawy sprzętu, Awarii Istotnej i Zwykłej Wykonawca będzie kontaktować się z 

Zamawiającym pod następującym numerem …..….. lub ….. ………, gsm ………... 

f) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać zgłoszenia Awarii telefonicznie z winy 

Wykonawcy, za czas zgłoszenia awarii przyjmuje się godzinę wysłania wiadomości pocztą 

elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 

g) Czas usunięcia Awarii Istotnej i Zwykłej liczony będzie od momentu zgłoszenia telefonicznego do 

momentu potwierdzenia jej usunięcia. 

h) Potwierdzenie usunięcia Awarii Istotnej i Zwykłej będzie podpisana przez przedstawicieli Stron 

(koordynatora lub osobę przez niego wskazaną) część B Formularza zgłoszenia serwisowego; 

i) Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania Awarii Istotnych i Zwykłych oraz pomocy technicznej w 

języku polskim. 

j) Fakt wystąpienia Awarii Istotnej i Zwykłej, będzie każdorazowo odnotowany w Protokole odbioru 

kwartalnego usług. 

k) Lista osób uprawnionych do zgłoszeń Awarii Istotnej i Zwykłej zostanie przesłana przez 

Koordynatora Zamawiającego do Koordynatora Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

 

 


