Warszawa, dnia 24 października 2018 r.
DAG-SZP.262.38.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 34/18/PN) na dostawę
i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania
do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający uprzejmie informuje, iż udziela
następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Uwaga ogólna Wykonawcy:
Na wstępie należy wskazać, że Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 3 do Umowy” na stronach 37, 43, 48, 54, 58, 62, 66, 71, odpowiednio w pkt. 1.1,
2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, pod wspólnym wymaganiem „Dojrzałość rozwiązania” określił
wymaganie dla każdego elementu oferty, że „Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako „Wired and Wireless LAN Access
Infrastructure” i będą zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy badawczej Gartner
jako rozwiązanie Liderów raportach nie starszych niż z lipca 2017 (później zmienione na taki
sam raport za rok 2018). Zawęża to możliwość zaoferowania sprzętu do jedynie trzech
dostawców: HPE/Aruba, Extreme Networks oraz Cisco.
Tak postawione wymaganie bardzo ogranicza możliwość zaoferowania rozwiązania z wielu
równie dobrych i dostępnych na rynku. Jednocześnie należy wskazać, że badania Gartnera
przedstawiają jedynie satysfakcję klientów a nie wyniki rzetelnych badań labolatoryjnych
poszczególnych rozwiązań.
Oto wspomniany w wymaganiach Gartner Magic Quadrant „Wired and Wireless LAN Access
Infrastructure”:
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Po dogłębnej analizie pozostałych wymagań szczegółowych okazuje się, że jedynym sprzętem
spełniającym sumarycznie wszystkie postawione przez Zmawiającego wymagania jest sprzęt
firmy HPE/Aruba. A to już narusza podstawową zasadę uczciwej konkurencji, bo promuje tylko
jedno konkretne rozwiązanie. Mając powyższe na uwadze, prosimy o niezwłoczne naprawienie
tej wady niniejszego postępowania i zmianę następujących wymagań szczegółowych
w punktach:

Pytanie 1:
Str. 54, pkt. 5. - MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być mniejsze niż 1514B
Zwykle nie podaje się MTU razem z ramką Ethernetową tylko po jej zdjęci, czyli MTU
powinno się podawać jako 1500B – prosimy o skorygowanie tego wymagania.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części
pisma.

Pytanie 2:
Str. 56, pkt. 7. - Strumienie: minimum 3x3:3 MIMO dla radia 5GHz i minimum 2x2:2 MIMO
dla radia 2,4GHz
To są wymagania specyficzne dla sprzętu HPE/Aruba, wnosimy o modyfikacje tego zapisu
do postaci: 3x3:2 MIMO zarówno dla radia 5 GHz oraz 2,4 GHz

Odpowiedź:
Zamawiający określił minimalne wymagania MIMO, które są typowe dla współczesnych
urządzeń Access-Point zgodnych ze standardem 802.11ac i podtrzymuje to wymaganie jako
minimalne.

Pytanie 3:
Str. 56, pkt. 7. - ACC – Advanced Cellular Coexistence;
To nazwa własna mechanizmu Aruby, wnosimy o wykreślenie tego wymagania.

Odpowiedź:
Funkcjonalność ACC – Advanced Cellular Coexistence jest opisana w dokumentacji innych
producentów pod nazwą własną np. Cisco CleanAir Technology. Nazewnictwo funkcji nie jest
przedmiotem wymagania, lecz funkcjonalność. Ze względu na lokalizację Zamawiającego
wymagana funkcjonalność polegająca na wykrywaniu i reagowaniu na zakłócenia radiowe
z sieci komórkowych jest obligatoryjna. Niemniej, Zamawiający dokonał stosownej zmiany
treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części pisma.

Pytanie 4:
Str. 57, pkt. 9. - Urządzenia posiadają certyfikaty:
• R&TTE Directive 1995/5/EC

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

To

jest

dyrektywa

z

95

roku…,

zastąpiona

nowymi:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en. Wnosimy o zmianę
tego wymagania na 2014/53/EU lub jego wykreślenie.
• Low Voltage Directive 72/23/EEC
Kolejna zabytkowa dyrektywa, prosimy o jej usunięcie.
• EN 60601-1-1
• EN 60601-1-2
W zakresie standardów kompatybilności elektromagnetycznej proponujemy zamiast
powyższych wymagać na przykład: EN 301 489-17 v3.1.1
Odpowiedź:
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące norm. W takim przypadku
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zgodności z normą R&TTE Directive 1995/5/EC
przez urządzenia posiadające zgodność z normami które ją zastąpiły.
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zgodności z normą EN 60601-1-1 i EN 60601-1-2
przez urządzenia posiadające zgodność z normami które je zastąpiły

Pytanie 5:
Str. 58, pkt. 5. - Porty Ethernet ze wsparciem dla 802.3az Energy Efficient Ethernet
Wnosimy o wykreślnie lub zamiast tego punktu proponujemy zastosować następującą
modyfikację: że, jeden z portów LAN pozwala na zasilanie jednego urządzenia końcowego
za pomocą PoE (802.3af).
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części
pisma.

Pytanie 6:
Str. 50, pkt. 5 Minimalna ilość VLAN na tym interfejsie to 32
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Wnosimy o modyfikację na 16 VLAN na AP, bo nie ma po co więcej na 2 interfejsach
dostępowych per AP
MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być mniejsze niż 1514B
Zwykle nie podaje się MTU razem z ramką Ethernetową tylko po jej zdjęciu…. Czyli MTU
powinno się podawać jako 1500B – Prosimy o modyfikację
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części
pisma.

Pytanie 7:
Str. 60 Pkt. 7.
Advanced Cellular Coexistence (ACC)
To nazwa własna mechanizmu Aruby, wnosimy o wykreślenie.
Advanced Cellular Coexistence (ACC) maximizes the performance by minimizing interference
from 3G/4G/LTE networks, distributed antenna systems and commercial small cell/femtocell
equipment.
Odpowiedź:
Funkcjonalność ACC – Advanced Cellular Coexistence jest opisana w dokumentacji innych
producentów pod nazwą własną np. Cisco CleanAir Technology. Nazewnictwo funkcji nie jest
przedmiotem wymagania, lecz funkcjonalność. Ze względu na lokalizację Zamawiającego
wymagana funkcjonalność polegająca na wykrywaniu i reagowaniu na zakłócenia radiowe
z sieci komórkowych jest obligatoryjna. Niemniej, Zamawiający dokonał stosownej zmiany
treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części pisma.

Pytanie 8:
Str. 61, pkt. 9. - R&TTE Directive 1995/5/EC
Mamy zgodność z nowszą dyrektywą 1999/5/EC – prosimy o odpowiednią modyfikację
• Low Voltage Directive 72/23/EEC
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• EN 60601-1-1
• EN 60601-1-2
Prosimy o zgodność z którymś z poniższych zamiast wymaganych:
EMC—EN 301.489-1 v1.9.2; EN 301.489-17 v2.2.1
Health & Safety—EN60950-1: 2006; EN 50385: 2002
Radio—EN 300 328 v 1.8.1; EN 301.893 v 1.7.1
Odpowiedź:
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące norm. W takim przypadku
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zgodności z normą R&TTE Directive 1995/5/EC
przez urządzenia posiadające zgodność z normami które ją zastąpiły.
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zgodności z normą Low Voltage Directive
72/23/EEC , EN 60601-1-1 i EN 60601-1-2 przez urządzenia posiadające zgodność z normami
które je zastąpiły.

Pytanie 9:
Str. 63, pkt. 5. - Minimum 2 porty gigabit Ethernet w standardzie 1000Base-T
Str. 63, pkt. 6. - Minimum 2 porty 10Gb Ethernet w formie gniazd na moduły SFP+. Porty
SFP+ muszą mieć także możliwość pracy w trybie 1Gb/s SFP.
Wnosimy, aby w celu zaoferowana optymalnego kosztowo rozwiązania dopuszczono
kontrolera z 4 interfejsami 1Gb/s oraz 1 interfejsem multiGigabit (do 5 Gb/s)
Odpowiedź:
Zaoferowanie kontrolera tylko z portami 1Gb/s Ethernet jest niewystarczające ze względu
na planowaną przepustowość sieci WLAN/LAN. Zamawiający podtrzymuje wymagania.

Pytanie 10:
Str. 63, pkt. 7. - Obsługa do 256 punktów dostępowych.
Skoro wymagane jest tylko 45 AP to proponujemy zmniejszenie obsługi do 150 punktów
dostępowych.
Wsparcie dla minimum 8000 jednoczesnych urządzeń pracujących w sieci WLAN
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Proponujemy zmniejszenie tego wymagania do 3000 jednoczesnych klientów, to daje bardziej
optymalne kosztowo rozwiązanie.

Wsparcie dla minimum 100000 aktywnych sesji firewall/acl
Wnosimy o wykreślenie tego wymagania.
Wydajność urządzenia nie mniej niż 10Gb/s
Wnosimy o zmniejszenie wymaganej wydajność urządzenia do 4 Gb/s. Można tak
skonfigurować sieć, by ruch nie przechodził przez kontroler i wtedy wydajność
nie ma znaczenia.

Odpowiedź:
Kontroler WLAN będzie centralnym elementem sieci WiFi. Określone wymagania zapewniają
sprostanie rozwojowi sieci w przyszłości.
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie możliwości rozbudowy kontrolera
do obsługi 256 punktów dostępowych i wsparcia dla 8000 jednoczesnych urządzeń pracujących
w sieci WLAN.
W zakresie wydajności urządzenia Zamawiający doprecyzowuje wymaganie: „Wydajność
urządzenia nie mniej niż 10Gb/s dotyczy wydajności portów LAN. W zakresie terminowania
ruchu z sieci WLAN wymagana jest przepustowość nie mniejsza niż 5Mb/s.”
W zakresie wydajności funkcji firewall urządzenia Zamawiający doprecyzowuje wymaganie:
„Wsparcie dla minimum 100000 aktywnych sesji firewall i możliwość utworzenia nie mniej
niż 1000 list dostępu ACL.”
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń Firewall kompatybilnych
z kontrolerami WLAN i pracującymi z nimi jako zestaw realizujący wspólnie wymagania
opisane dla kontrolera. W takim przypadku parametry funkcjonalne i wydajnościowe zestawu
kontrolera i firewall muszą zostać zapewnione zgodnie z wymogami SIWZ i odpowiedziami
na zadane pytania. W przypadku zastosowania dodatkowych urządzeń Firewall wysokość
zestawu Firewall + WLAN Kontroler nie powinna przekraczać 4U.
W przypadku zastosowania dodatkowych urządzeń Firewall, dodatkowy firewall musi mieć
przepustowość nie mniej niż 10Gb/s i nie mniej niż 2 porty 10Gb/s wyposażone we wkładki
10G SFP+ SR. Warunki gwarancyjne dotyczyć będą zestawu urządzeń.
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Pytanie 11:
Str. 64, pkt. 12. - Urządzenia posiadają certyfikaty:
• EN55022 Class A
• EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4- 6, EN 61000-48, EN 61000-4-11
Zamiast powyższych wnosimy o zmianę na :
CE Markings per directives 2004/108/EC and 2006/95/EC Safety:
● UL 60950-1 Second Edition
● CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition
● EN 60950-1 Second Edition
● IEC 60950-1 Second Edition
● AS/NZS 60950-1
● GB4943 2011 EMC - Emissions:
● 47CFR Part 15 (CFR 47) Class B
● AS/NZS CISPR22 Class B
● EN 55032 Class B
● ICES003 Class A VCCI Class B
● EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 KN22 Class B
● CNS13438 Class B EMC - Immunity:
● EN 55024
● CISPR24
● EN 300386
● KN24
Odpowiedź:
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące norm. W takim przypadku
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zgodności z wymaganymi normami
przez urządzenia posiadające zgodność z normami które je zastąpiły.
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Pytanie 12:
Str. 67, pkt. 15. - Wraz z kontrolerem muszą być dostarczone następujące wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+ Typu SR LC – sztuk 2
Wnosimy o wykreślenie tego wpisu, bo inne rozwiązania nie potrzebują wkładek.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie 13:
Str. 68, pkt. 3.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość proaktywnego monitorowania sieci LAN
i WLAN w zakresie:
• Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych podłączonych do sieci WLAN,
• Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius, DHCP i DNS.
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części
pisma.

Pytanie 14:
Str. 64, pkt. 5.
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron web URL.
Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych zdefiniowanych aplikacji, grup aplikacji i stron
web z określoną reputacją.
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ, o czym informuje w dalszej części
pisma.
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Pytanie 15:
Str. 71

Zastosowanie: System klasy NAC (Network Access Control) do zarządzania

elementami infrastruktury sieciowej
To jest pomyłka, bo opis jest taki sam jak ten który jest w systemie do zarządzania
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ w dniu 03.10.2018 r.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje,
iż zmienia treść SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 1 do SIWZ Szczegółowemu opisowi przedmiotu zamówienia. Treść załącznika nr 1 do SIWZ w nowym
brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego pisma. Wobec powyższego zmianie ulegają
również terminy składania i otwarcia ofert:
 termin składania ofert upłynie w dniu 09.11.2018 r. o godz. 13:00,
 otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2018 r. o godz. 14:00 w sali 110 (I piętro).

Piotr Zerhau
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych
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Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 3 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzany 10Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 2 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN/SAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:

Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

2.

Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa modularna umożliwiająca
standardowej szafie typu rack 19”.

montaż

w

Ilość dedykowanych slotów na karty liniowe minimum 5
Ilość dedykowanych slotów na karty zarządzające
minimum 2.
Minimum jeden moduł zarządzający.
Możliwość instalacji drugiego modułu zarządzającego.
Szerokość 19 cali
Głębokość do 55cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
3.

Wentylatory

Wymiana wentylatora musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.
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4.

Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.

5.

Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

6.

Porty komunikacyjne

Minimum 20 portów Ethernet 1000Base-T RJ45.

1GbE
7.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

Minimum 28 portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie 1Gb/s
SFP.

8.

Możliwości rozbudowy

Po zapewnieniu wymaganej ilości portów przełącznik
musi posiadać możliwość rozbudowy poprzez
instalację kart/modułu rozszerzeń (wolne przynajmniej
2 sloty na katy liniowe).
Musi istnieć możliwość rozbudowy o dodatkowe porty
w wariantach:
wariant 10G: 16 portów SFP/SFP+;
wariant 1G: 48 portów Ethernet 1000Base-T RJ45.

9.

Wydajność przełączania

10.

Stackowanie/układanie w
stos

Matryca przełączająca minimum 960 Gb/s
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów 570
Mpps
Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
Musi istnieć możliwość połączenia min 2 urządzeń w
jeden stos.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie (Multichassis link aggregation lub
Multichassis Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm
równoważny).

11.

Pojemność tablic
VLAN IDs: minimum 4000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum 64000
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IPv4 unicast routes minimum10,000
IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona
12.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP minimum 32 grupy po
4 porty
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważny

13.

Funkcjonalności warstwy
3 (IPv4)

Routing statyczny.
Polityki routingu: route-maps i policy routing.
Protokoły routing: RIP, OSPF, BGP.
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Możliwość uruchomienia mechanizmów nonstop
routing i nonstop switching
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2

14.

Funkcje Multicast

Routing PIM-SM i PIM-DM;
IGMP multicast snooping
MLD snooping

15.

Funkcjonalności warstwy

Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.

3 (IPv6)
16.

Bezpieczeństwo

Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
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DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:


source/destination IP address/subnet,

 source/destination TCP/UDP port number
ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np.
802.1x oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do
8 autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
Private VLAN
17.

QoS

QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi
(QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC,
źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port
TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing SPQ , smoothed deficit weighted round-robin
(SDWRR), weighted random early detection (WRED),
weighted tail drop, Weighted round robin (WRR), Rate
limiting – przełącznik musi wspierać przynajmniej 2 z
wymienionych algorytmów.

18.

Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMP v3, RADIUS,
TACACS+
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Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
lub równoważny (możliwość śledzenia całego portu, w
oparciu o vlan bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
19.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

20.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
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b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

21.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 18
Wkładka optyczna SingleMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu LR LC 10km – sztuk 4
Kabel typu DAC SFP+ SFP+ o długości 3m - sztuk 2
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14

Strona 6 z 40

2. Przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzany 10Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 2 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN/SAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

2.

Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Ilość dedykowanych slotów na moduły rozszerzeń
minimum 2
Wysokość maksymalna 2U
Szerokość 19 cali
Głębokość do 55cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3.

Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.

4.

Port Zarządzający

5.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)
Minimum 16 portów 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie 1Gb/s
SFP.
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6.

Możliwości rozbudowy

Po zapewnieniu wymaganej ilości portów przełącznik
musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe
porty w wariantach:
wariant 40G: 2 porty QSFP+;
wariant 10G: 8 portów SFP/SFP+.

7.

Wydajność przełączania

Matryca przełączająca minimum 240 Gb/s
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów
minimum 180 Mpps

8.

Stackowanie/układanie w
stos

Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
Musi istnieć możliwość połączenia minimum 2
urządzeń w jeden stos.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie (Multichassis link aggregation lub
Multichassis Etherchannel lub M-LAG lub mechanizm
równoważny).

9.

Pojemność tablic
VLAN IDs: 4000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum 64000
IPv4 unicast routes: minimum 10,000
IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona

10.

Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
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Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP minimum 8 grup po 4
porty
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważnych
11.

Funkcjonalności warstwy
3 (IPv4)

Routing statyczny.
Polityki routingu: route-maps i policy routing.
Protokoły routing: RIP, OSPF, BGP.
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2

12.

Funkcje Multicast
Routing PIM-SM i PIM-DM;
IGMP multicast snooping
MLD snooping

13.

Funkcjonalności warstwy
3 (IPv6)

Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.

14.

Bezpieczeństwo
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:


source/destination IP address/subnet,



source/destination TCP/UDP port number

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
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Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np.
802.1x oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do
8 autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
Private VLAN
15.

QoS
QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
Minimum 8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi
(QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC,
źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port
TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing (SPQ) , smoothed deficit weighted roundrobin (SDWRR), weighted random early detection
(WRED), weighted tail drop, Weighted round robin
(WRR), Rate limiting – przełącznik musi wspierać
przynajmniej 2 z wymienionych algorytmów.

16.

Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
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Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMPv3, RADIUS,
TACACS+
Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
(możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan
bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
17.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.
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18.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

19.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 4
Wkładka optyczna SingleMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu LR LC 10km – sztuk 2
Kabel typu DAC SFP+ SFP+ o długości 3m - sztuk 2
Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o
długości 0,5m – sztuk 1
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

3. Przełącznik sieciowy dostępowy zarządzany 1Gb Ethernet wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 10 szt,
- prawo opcji – 10 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego
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1. Dojrzałość rozwiązania

2. 1Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Wysokość maksymalna 1U
Szerokość 19 cali
Głębokość do 50cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3. 1Zasilanie

Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne
redundantne zasilacze 230V AC.
Wymiana zasilacza musi być możliwa bez wyłączania
urządzenia.
Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 370W
przy pracy na jednym zasilaczu
Budżet mocy PoE+ na poziomie nie niższym niż 740W
przy pracy na dwu zasilaczach

4. Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

5. Porty komunikacyjne
1GbE

Minimum 44 porty gigabit Ethernet w standardzie
100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu IEEE
802.3at (PoE+) i wsparciem dla IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet

6. Porty komunikacyjne
1/10GbE

Minimum 4 porty 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec.
Porty SFP+ muszą mieć możliwość pracy w trybie 1Gb/s
SFP.

7. Wydajność przełączania

Matryca przełączająca minimum 176 Gb/s
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Przepustowość przełącznika w ilości pakietów
minimum 112 Mpps
8.

Stackowanie/układanie w
stos

Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi
przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie.
Musi istnieć możliwość połączenia minimum 8
urządzeń w jeden stos.
Łączenie w stos w trybie backend stacking przy
pomocy dedykowanych portów i w topologii ring.
Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń
agregowanych pochodzących z różnych przełączników
w stosie.

9. Pojemność tablic
VLAN IDs: 1000
Rozmiar tablicy MAC address: minimum32000
IPv4 unicast routes: minimum 10,000
IPv6 unicast routes: minimum 5,000
Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była
współdzielona
10. Funkcjonalności
warstwy 2

STP — IEEE 802.1D
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w;
MSTP - IEEE 802.1s)
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) minimum
128 instancji.
VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking
MAC address lockout
filtracja adresów MAC
Link Aggregation and Link Aggregation Control
Protocol (LACP) - IEEE 802.3ad
Możliwość agregowania LACP
Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP
lub Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Obsługa ramek typu Jumbo.
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Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP lub
równoważny
11. Funkcjonalności warstwy
3 (IPv4)

Routing statyczny.
Polityki routingu: route-maps i policy routing.
Protokoły routing: RIP, OSPF
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
RADIUS, TACACS+
SSH v1, v2

12. Funkcje Multicast

IGMP snooping;
MLD snooping

13. Funkcjonalności warstwy
3 (IPv6)

Routing statyczny.
Protokoły routing: RIPng, OSPFv3.

14. Bezpieczeństwo
Ochrona Bridge protocol data unit (BPDU)
Dynamic ARP inspection lub Dynamic ARP protection
DHCP Protection,
Access control lists (ACLs) bazujące na polach:


source/destination IP address/subnet,



source/destination TCP/UDP port number

ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port
Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość
jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np.
802.1x oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do
8 autentykowanych stacji na porcie.
Dynamic IP Lockdown,
Secure FTP,
Switch CPU Protection,
ICMP,
STP Root Guard,
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Port Security,
Source-port filtering
IEEE 802.1AE MACsec
Private VLAN
15. QoS
QoS: klasyfikacja, kolejkowani, ograniczanie pasma
(rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu
8 kolejek sprzętowych per port
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p.
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi
(QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC,
źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port
TCP.
Broadcast Control
ICMP rate Limiting
Algorytmy: Priority Queing (PQ), Strict priority
queuing (SPQ) , smoothed deficit weighted roundrobin (SDWRR), weighted random early detection
(WRED), weighted tail drop, Weighted round robin
(WRR), Rate limiting – przełącznik musi wspierać
przynajmniej 2 z wymienionych algorytmów.
16. Zarządzanie

Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet,
SSH, out-of-band management IP.
Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMPv3, RADIUS,
TACACS+
Możliwość eksportu i edycji pliku konfiguracyjnego w
zewnętrznym edytorze tekstowym.
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku
konfiguracyjnego w pamięci flash
Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji
oprogramowania systemowego w pamięci flash
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
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Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm,
events.
Wsparcie dla sFLOW lub równoważne.
Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu.
Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP
(możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan
bądź ACL).
Wbudowany DHCP serwer.
Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP)
helper.
17. Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

18. Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania
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19. Dodatkowe wyposażenie

Wraz z przełącznikiem muszą być dostarczone
następujące kable i wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s SFP+
Typu SR LC – sztuk 1
Dedykowany kabel do łączenia przełączników w stos o
długości 1m – sztuk 1
Wkładki optyczne i wymagane kable muszą pochodzić
od producenta urządzenia i być objęte jego gwarancją.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

4. Punkt dostępowy sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 35 szt,
- prawo opcji – 35 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1. Dojrzałość rozwiązania

2. Właściwości fizyczne

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca montaż na suficie
Wysokość maksymalna
mocujących)

6cm

(bez

elementów

Szerokość do 25 cm
Głębokość do 25 cm
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
Praca z zakresie wilgotności
kondensacji)

10% do 90% (bez

Wbudowane diody LED sygnalizujące status urządzenia
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3. Zasilanie

Dostępne zasilanie przez:



4. Porty

5. Funkcjonalności
warstwy dostępu Ethernet
1000Base-T

port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at
lub IEEE 802.3af
dedykowany zasilacz na napięcie 230V AC

Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej:
- 1 port konsolowy
- 1 port komunikacyjny Ethernet 1000Base-T
Obsługa VLAN IEEE 802.1q
Minimalna ilość VLAN na tym interfejsie to 16
Obsługa minimum 1000 identyfikatorów sieci VLAN
MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być mniejsze
niż 1500B
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy aplikacyjnej

6. Funkcjonalności WLAN

Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
Separacja klientów radiowych (uniemożliwienie ruchu
pomiędzy różnymi klientami radiowymi w ramach
jednego SSID)
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal (z
użyciem szyfrowania AES), uwierzytelnianie IEEE
802.1x (EAP)
Zarządzanie pasmem: ograniczenie użycia pasma per
pojedynczy użytkownik, ograniczenie użycia pasma per
SSID
Serwer DHCP
Praca w trybach:
 Controller-managed w których AP jest
kontrolowany przez dedykowany kontroler sieci
WLAN
 Remote Controller-managed w których
AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch

Strona 19 z 40





7. Funkcje Radiowe

kontrolny i ruch klientów jest tunelowany
pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu
szyfrowanym.
Tryb autonomiczny, w którym AP może
pracować samodzielnie.
Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności
wireless IDS
Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma
radiowego i wykrywania zakłóceń

Dwa wbudowane moduły radiowe umożliwiające
równoczesną pracę w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz zgodnie
ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac
wave 2
Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
minimalnie 16
Obsługa nie mniej niż 255 klientów sieci WLAN
Strumienie: minimum 3x3:3 MIMO dla radia 5GHz i
minimum 2x2:2 MIMO dla radia 2,4GHz
Wsparcie dla MU-MIMO
Wspierane typy modulacji:
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM, 256-QAM
Wsparcie dla:
 Dynamic frequency selection (DFS)
 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum
(DSSS)
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM)
 Advanced Cellular Coexistence (ACC) lub inną
funkcjonalność polegającą na wykrywaniu i
reagowaniu na zakłócenia radiowe z sieci
komórkowych
 Maximum ratio combining (MRC)
 Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
 Short guard interval dla kanałów 20MHz, 40MHz
i 80MHz
 Space-time block coding (STBC)
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Low-density parity check (LDPC)
Transmit beam-forming (TxBF)

Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
minimum +18 dBm
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
minimum +18 dBm
Możliwość konfiguracji użytkowanych
radiowych w obu wymaganych pasmach

kanałów

8. Zarządzanie
Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP,
syslog).
Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu
klasycznym (SSH / HTTPS) lub poprzez chmurę.
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Wsparcie dla One Touch Provisionig
9. Wymagania Formalne

Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
 Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
 CE Marked
 R&TTE Directive 1995/5/EC
 Low Voltage Directive 72/23/EEC
 EN 300 328
 EN 301 489
 EN 301 893
 UL/IEC/EN 60950
 EN 60601-1-1
 EN 60601-1-2
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10. Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.

11. Wsparcie

weryfikacji

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

12. Dodatkowe wyposażenie

Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone elementy
mocujące o sufitu podwieszanego

5. Wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 10 szt,
- prawo opcji – 10 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
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Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Lp.

1.

Dojrzałość rozwiązania

2.

Właściwości fizyczne

3.

Zasilanie

4.

Porty

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017
Obudowa umożliwiająca postawienie/montaż na biurku
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C
Praca z zakresie wilgotności 10% do 90% (bez
kondensacji)
Wbudowane diody LED sygnalizujące status
urządzenia
Dostępne zasilanie przez:
port Ethernet w standardzie PoE IEEE 802.3at lub
IEEE 802.3af lub dedykowany zasilacz na napięcie
230V AC.
Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej:
- 1 port konsolowy
- Minimum jeden interfejs sieci LAN/WAN
10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący jako
uplink
- Minimum dwa interfejsy sieci LAN
10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 pracujący jako
downlink.

5.

Funkcjonalności
warstwy dostępu Ethernet
1000Base-T

6.

Funkcjonalności WLAN

Obsługa VLAN IEEE 802.1q
Minimalna ilość VLAN na tym interfejsie to 16 przy
zachowaniu dostępności minimum 32 identyfikatorów
sieci VLAN
Obsługi 1000 identyfikatorów sieci VLAN
MTU dla interfejsu zewnętrznego nie może być
mniejsze niż 1500B
Wsparcie dla NTP lub równoważne
Wbudowany firewall z możliwością analizy
aplikacyjnej

Separacja ruchu dla poszczególnych SSID
Mostkowanie SSID do VLAN
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Separacja klientów radiowych (uniemożliwienie ruchu
pomiędzy różnymi klientami radiowymi w ramach
jednego SSID)
Możliwość użycia WPA2 Enterprise i Personal (z
użyciem szyfrowania AES), uwierzytelnianie IEEE
802.1x (EAP)
Zarządzanie pasmem: ograniczenie użycia pasma per
pojedynczy użytkownik, ograniczenie użycia pasma per
SSID
Serwer DHCP
Praca w trybach:
 Controller-managed w których AP jest
kontrolowany przez dedykowany kontroler sieci
WLAN
 Remote Controller-managed w których
AccessPoint jest kontrolowany przez
dedykowany kontroler sieci WLAN. Ruch
kontrolny i ruch klientów jest tunelowany
pomiędzy AP i kontrolerem w tunelu
szyfrowanym.
 Air monitor (AM) na potrzeby funkcjonalności
wireless IDS
 Spectrum analyzer na potrzeby analizy pasma
radiowego i wykrywania zakłóceń
7.

Funkcje Radiowe

Moduły radiowe umożliwiające równoczesną pracę w
paśmie 2,4 GHz i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE
802.11a/b/g/n i IEEE802.11ac
Anteny radiowe wbudowane
Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID
minimalnie 4
Obsługa nie mniej niż 255 klientów sieci WLAN
Strumienie: minimum 1x1:1 dla radia 5GHz i minimum
1x1:1 dla radia 2,4GHz
Wspierane typy modulacji:
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM, 256-QAM
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Wsparcie dla:
 Dynamic frequency selection (DFS)
 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum
(DSSS)
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM)
 Advanced Cellular Coexistence (ACC) lub inną
funkcjonalność polegającą na wykrywaniu i
reagowaniu na zakłócenia radiowe z sieci
komórkowych
 Maximum ratio combining (MRC)
 Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
 Short guard interval dla kanałów 20MHz,
40MHz i 80MHz
 Space-time block coding (STBC)
 Low-density parity check (LDPC)
 Transmit beam-forming (TxBF)
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz
minimum +17 dBm
Wymagana moc nadawania EIRP w paśmie 5 GHz
minimum +17 dBm
Możliwość konfiguracji użytkowanych
radiowych w obu wymaganych pasmach
8.

kanałów

Zarządzanie
Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP,
syslog).
Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu
klasycznym (SSH / HTTPS) lub poprzez chmurę.
Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Wsparcie dla One Touch Provisionig

9.

Wymagania Formalne

Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta
Urządzenia posiadają certyfikaty:
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10.

Gwarancja

Wi-Fi Alliance (WFA) certified
802.11a/b/g/n/ac
CE Marked
R&TTE Directive 1995/5/EC
Low Voltage Directive 72/23/EEC
EN 300 328
EN 301 489
EN 301 893
UL/IEC/EN 60950
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.

11.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania
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12.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

6. Kontroler sieci WLAN wraz z konfiguracją
- zamówienie gwarantowane – 2 szt,
- prawo opcji – 1 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Wymagania dotyczą pojedynczego urządzenia:
Lp.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

1.

Dojrzałość rozwiązania

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako
„Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i będą
zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy
badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów raportach
nie starszych niż z lipca 2017

2.

Właściwości fizyczne

Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie
typu rack 19”.
Wysokość maksymalna 2U
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C

3.

Zasilanie

Wbudowany zasilacz na napięcie 230V AC

4.

Port Zarządzający

Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej:
- 1 port USB
- 1 port konsolowy
- 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45)

5.

Porty komunikacyjne

Minimum 2 porty gigabit Ethernet w standardzie
1000Base-T

1GbE
6.

Porty komunikacyjne
1/10GbE

7.

Wydajność urządzenia

Minimum 2 porty 10Gb Ethernet w formie gniazd na
moduły SFP+. Porty SFP+ muszą mieć także możliwość
pracy w trybie 1Gb/s SFP.

Obsługa do 256 punktów dostępowych.
Obsługa punktów dostępowych pracujących
standardach: 802.11ac wave2 i 802.11ac wave1.

w

Obsługa punktów dostępowych
standardach: 802.11a/b/g/n

w
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pracujących

Wsparcie dla minimum 8000 jednoczesnych urządzeń
pracujących w sieci WLAN
Wsparcie dla minimum 1000 sieci VLAN
Wsparcie dla minimum 100 000 aktywnych sesji firewall
i możliwość utworzenia nie mniej niż 1 000 list dostępu
ACL Wydajność urządzenia nie mniej niż 10 Gb/s w
sieci LAN i nie mniej niż 5 Gb/s w sieci WLAN
8.

Zarządzanie

Kontroler sprzętowy sieci WLAN musi posiadać
możliwość zarządzania poprzez centralny kontroler
(wirtualny lub chmurowy).
Zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port
szeregowy.
Wsparcie dla zdalnego nadzoru: SNMP, SNMP-TRAP,
syslog.
Konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku
tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowany.
Współpraca z serwerem RADIUS/TACACS+ w celu
uwierzytelnienia administratora.
Minimum 3 poziomy dostępu do urządzenia (full-access,
read-only, guest-manager)
Kontroler musi posiadać możliwość pracy w klastrze
niezawodnościowym High-Availability z drugim tego
typu urządzeniem.

9.

Funkcje WLAN

Zarządzanie łącznością radiową (RF Management) musi
automatycznie
dostosowywać
pracę
punktów
dostępowych do nowych kanałów WLAN w oparciu o
wartości stosunku sygnału do szumu (SNR) i zajętości
kanału, które mogą być konfigurowane przez
administratora systemu.
Możliwość konfiguracji sieci WLAN zapewniającej
równoważenie obciążenia i sterowanie pasmem w celu
pozwolenia
punktom
dostępowym
na
równoważenie/sterowanie ruchem klientów pomiędzy
obiema częstotliwościami na jednym punkcie
dostępowym i/lub pomiędzy wieloma punktami
dostępowymi w ramach domeny łączności radiowej.

Strona 28 z 40

Możliwość automatycznego włączania nowych punktów
do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów
dostępowych w miejscu instalacji).
Możliwość wdrożenia w konfiguracji kratowej,
tworzącej bezprzewodowe, wzajemne połączenia
pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi.
Obsługa mobilności użytkowników (roaming) w sposób
nieodczuwalny dla użytkownika (brak znaczącej
przerwy w łączności) dla warstwy L2 i L3
Obsługa mechanizmów QoS (w tym kontrola pasma per
użytkownik),
Obsługa mechanizmów QoS per aplikacja.
Możliwość zapewnienia równego czasu antenowego
(Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w
których wspólnie występują
Tworzenie grup z wybranym SSID i wybranymi AP.
Pojedyncza grupa powinna pozwalać na przypisanie do
100 AP. Minimalna liczba grup to 64.
Wymagane
radiowym:





10.

mechanizmy

zarządzania

pasmem

Wprowadzanie automatycznych zmian w czasie
rzeczywistym
Inteligentne zarządzanie mocą w obszarach
pokrycia siecią
Dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych
Wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji
Dynamiczne równoważenie obciążenia

Bezpieczeństwo WLAN
Mechanizmy: AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5
oraz MS-CHAPv2.
Mechanizmy bezpieczeństwa dla WLAN:
 WPA, WPA2
 802,1x, EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
 Przypisanie tego samego SSID do różnych
VLANów
 Przypisanie list kontroli dostępu do SSID i do
danego użytkownika
 Uwierzytelnianie ramek zarządzania 802.11
(wykrywanie podszywania się punktów
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dostępowych użytkowników poprzez adresy
infrastruktury) – 802.11w
Wykrywanie wrogich punktów dostępowych

Obsługa serwerów autoryzujących RADIUS.
Praca w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach.
Przypisywanie ról/polityk klientom musi odbywać się
bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID.
Przypisywanie ról/polityk klientom musi odbywać się
miedzy innymi z wykorzystaniem atrybutów
otrzymywanych z serwera RADIUS.
Musi zapewniać wsparcie dla protokołu: MAC address
authentication przy wykorzystaniu serwera RADIUS.
Połączenie kontrolne pomiędzy punktem dostępowym
AP i kontrolerem, powinno mieć możliwość
szyfrowania.
11.

Dostęp Gościnny

12.

Wymagania Formalne

Wymagana obsługa dostępu gościnnego musi zawierać:
 Przekierowanie użytkowników typu gość z
określonych SSID do zewnętrznej strony
logowania
 Możliwość stosowania wbudowanej strony
logowania dla użytkowników
 Możliwość kreowania użytkowników za pomocą
dedykowanego portalu WWW z możliwością
określenia czasu ważności konta
 Zarządzanie pasmem dla ruchu gościnnego per
klient oraz SSID
 Logiczną separację ruchu gościnnego od ruchu
produkcyjnego na całej długości ścieżki począwszy
od dostępowego AP, a kończąc na punkcie styku z
Internetem.
Kontroler musi zarządzać punktami dostępowymi
dostarczanymi w ramach postępowania.
Urządzenia nie znajdują się na liście End-of-Sale i/lub
End-of-Life producenta.
Urządzenia posiadają certyfikaty:
 EN 60950
 EN55022 Class A
 EN61000-3
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13.

Gwarancja

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN
61000-4-5, EN 61000-4- 6, EN 61000-4-8, EN
61000-4-11
CE mark

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.

14.

Wsparcie

weryfikacji

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
a) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
b) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
c) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
d) możliwość aktualizacji oprogramowania

15.

Dodatkowe wyposażenie

Wraz z kontrolerem muszą być dostarczone
następujące wkładki:
Wkładka optyczna MultiMode Ethernet 10Gb/s
SFP+ Typu SR LC – sztuk 2
Wraz z kontrolerem muszą być dostarczone wszystkie
niezbędne licencje umożliwiające pracę z wszystkimi

Strona 31 z 40

punktami dostępowymi WLAN dostarczanymi w
ramach zamach SIWZ z funkcjonalnością:
 nadzoru i tunelowania ruchu
 stosowanie reguł firewall z przyznawaniem polityk
w zależności od roli określonej dla danego
użytkownika
 nadzoru sieci WLAN w zakresie funkcjonalności
wIPs/wIDS
Dopuszcza się stosowanie centralizacji licencji, gdzie
wszystkie wymagane kontrolery sieci Wi-Fi
wykorzystują jedną pulę licencyjną. W takim
przypadku suma licencji musi umożliwiać pracę
wymaganych AP w wymaganym zakresie
funkcjonalnym i przy trybie High-Availability klastra
niezawodnościowego kontrolerów.
Jeżeli do zastosowania mechanizmów centralizacji
licencji konieczne jest dodatkowe oprogramowanie lub
licencje to Zamawiający wymaga ich dostarczenia.
Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable
zasilające 230V AC oraz kable zasilające C14
umożliwiające podpięcie urządzenia do UPSa.

7. System zarządzający elementami sieci WLAN i LAN – 1 szt.
Zastosowanie: modernizacja oraz rozbudowa sieci WLAN
Lp.
1.

2.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Dojrzałość rozwiązania

Architektura

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych
jako „Wired and Wireless LAN Access Infrastructure”
i będą zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu
firmy badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów
raportach nie starszych niż z lipca 2017
System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500
urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
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wirtutalizacyjnej VMware ESX posiadanej przez
Zamawiającego.
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.
3.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o
ruchu, sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
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4.

Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń.

5.

Kontrola Aplikacyjna

Zbieranie informacji i wizualizacja pracujących w sieci
aplikacji.
Zbieranie informacji i wizualizacja odwiedzanych stron
web URL.
Możliwość analizy i wizualizacji konkretnych
zdefiniowanych aplikacji, grup aplikacji i stron web z
określoną reputacją.

6.

Raportowanie
Raportowanie stanu sieci
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w
określonych interwałach czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF

7.

Gwarancja

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
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W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
wykupionej gwarancji u producenta.
8.

Wsparcie

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
e) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
f) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
g) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
h) możliwość aktualizacji oprogramowania

8. System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN wraz z konfiguracją – 1 szt.
Zastosowanie: System klasy NAC (Network Access Control) do zarządzania elementami
infrastruktury sieciowej
Lp.
1.

2.

Konfiguracja minimalna Zamawiającego

Dojrzałość rozwiązania

Architektura

Wykonawca zaoferuje rozwiązanie które będzie
wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych
jako „Wired and Wireless LAN Access Infrastructure”
i będą zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu
firmy badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów
raportach nie starszych niż z lipca 2017
System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi minimum
500 urządzeń WLAN/LAN
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System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
witalizacyjnej VMware ESX
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.
3.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o
ruchu, sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
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4.



Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,



Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
 Zarządzenie konfiguracją urządzeń.


5.

Raportowanie
Raportowanie stanu sieci
Możliwość tworzenie automatycznych raportów w
określonych interwałach czasowych
Możliwość tworzenia raportów w formie PDF

6.

Architektura

System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w
ramach standardowo dostarczonej licencji.
Możliwość rozszerzenia licencji do obsługi 500
urządzeń WLAN/LAN
System zarządzania musi być oferowany w formie
systemu gotowego do instalacji na platformie
witalizacyjnej VMware ESX posiadanej przez
Zamawiającego
Dostęp do systemu zarządzania musi być realizowany
przez przeglądarkę internetową.
Wymagane jest zastosowanie bezpiecznych
mechanizmów HTTPS w celu zarządzania.
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7.

Nadzorowanie stanu sieci
Zbieranie informacji o sieci i raportowanie jej stanu w
formie dashboard.
Zbieranie alarmów i filtrowanie ich dla urządzeń typu
Access Point, przełącznik LAN.
Analiza zdarzeń z ich korelacją
Zbieranie informacji o podłączonych klientach AP,
zajętości pamięci i stanu oprogramowania.
Możliwość podglądu danych WLAN dotyczących
pojedynczego klienta zawierających informacje o
ruchu, sile sygnału, prędkości i historii połączenia.
Możliwość nadzorowania funkcjonalności Wireless
Intrusion Detection System i analizy danych w tym
zakresie.
Automatyczne wykrywanie urządzeń infrastruktury
WLAN.
Zarządzanie urządzeniami w zakresie definicji
konfiguracji np. konfiguracji sieci VLAN, konfiguracji
adresacji IP, ustalania statusu portów i zasilania PoE.
Zbieranie i przechowywanie konfiguracji.
Oprogramowanie powinno posiadać możliwość
proaktywnego monitorowania sieci LAN i WLAN w
zakresie:
 Mierzenia czasu odpowiedzi urządzeń sieciowych
podłączonych do sieci WLAN,
 Mierzenia czasu odpowiedzi serwerów Radius,
DHCP i DNS.

8.

Zarządzanie siecią LAN i
WLAN

Zero-Touch Provisioning
 Możliwość przesyłania oprogramowania i
konfiguracji dla nowych („wyjętych z pudełka”)
urządzeń wspierających ten tryb konfiguracji.
Zarządzanie oprogramowaniem
 Możliwość wykonywania uaktualnienia
oprogramowania w trybie natychmiastowym i w
trybie cyklicznym
 Tworzenie grup urządzeń i przydzielanie urządzeń
do nich w celu łatwiejszej identyfikacji i grupowej
konfiguracji i zarządzenia oprogramowaniem.
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Zarządzenie konfiguracją urządzeń.
Gwarancja

9.

Okres gwarancji: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy
przełącznika, również moduły, wkładki, zasilacze i
wentylatory, zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu
na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu
awarii
W przypadku gwarancji wieczystej w formularzu
ofertowym należy wpisać 10 lat.
W przypadku wpisania wartości wyższej niż 10 lat
Zamawiający przyjmie długość gwarancji jako 10 lat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
wykupionej gwarancji u producenta.

10.

Wsparcie

weryfikacji

Okres wsparcia: zgodnie z przedstawioną ofertą,
minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
przełączników.
Wsparcie producenta obejmuje:
i) wszystkie elementy przełącznika, również
moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory.
j) maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu
roboczym
realizowanym
w
siedzibie
Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00
liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD)
k) możliwość
rozbudowy
Sprzętu
przez
pracowników Zamawiającego bez utraty praw
do gwarancji na pozostałe elementy jednostki
l) możliwość aktualizacji oprogramowania

9. Konfiguracja
Zamawiający wymaga konfiguracji:
8.1. minimum dwóch przełączników rdzeniowych
8.2. minimum dwóch przełączników dystrybucyjnych
8.3. minimum dwóch przełączników dostępowych
8.4. minimum dwóch punktów dostępowych sieci WLAN
8.5. minimum dwóch wyniesionych punktów dostępowych sieci WLAN
8.6. minimum dwóch kontrolerów sieci WLAN
8.7. systemu zarządzania elementami sieci LAN oraz WLAN
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8.8. systemu kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN (system klasy NAC)
Zamawiający wymaga konfiguracji przełączników o których mowa w pkt 9.1 - 9.3 w
architekturze Core-Spine-Leaf. Dokładna specyfikacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i
zostanie udostępniona Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
10. Instrukataż
10.1.
Zamawiający wymaga w terminie określonym w § 1 ust. 6.1 niniejszej Umowy
przeprowadzenia instruktażu dla 5 pracowników Zamawiającego z zakresu wdrażanej
infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania, nie krótszego niż 4 dni.

UWAGA
1.
Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
2.
Zaoferowane artykuły równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego lub lepszych.

Strona 40 z 40

