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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa routera wraz z modułami oraz wyposażeniem dodatkowym 

oraz przełącznika sieciowego wraz z modułami oraz wyposażeniem dodatkowym (zwanych dalej: 

„Urządzeniami”) dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z  siedzibą w  Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

Dostawa. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowane Urządzenia wraz 

z modułami oraz wyposażeniem dodatkowym, na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj. od 5 do 15 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, 

z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. Wraz z dostawą 

Urządzeń, wymagane jest dostarczenie, szczegółowej dokumentacji technicznej producenta 

potwierdzającej spełnianie wymagań technicznych Urządzeń będących przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Urządzenia:  

1) będą fabrycznie nowe lub odnowione (refurbished / refabrykowane) certyfikowane przez 

producenta przy czym certyfikat udzielony przez producenta winien być wydany na okres nie 

krótszy niż udzielona gwarancja; 

2) będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub od autoryzowanego dystrybutora; 

3) podlegają gwarancji producenta; 

4) podlegają wsparciu technicznemu producenta zgodnie z polityką producenta; 

5) posiadają ważną licencję na oprogramowanie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pochodzenia dostarczonego produktu przy jego 

odbiorze, szczególnie do weryfikacji u producenta numerów seryjnych dostarczonych Urządzeń oraz  

sprawdzenia u producenta wykupienia odpowiedniego serwisu przez Wykonawcę. 

 

Gwarancja. 

Urządzenia muszą być objęte serwisem świadczonym w ramach gwarancji do 15 grudnia 2020 roku 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. Zamawiający 

dopuszcza świadczenie serwisu bezpośrednio przez producenta lub partnera producenta przy 

wsparciu producenta w reżimie 8x5xNBD uprawniającym do wsparcia telefonicznego i  mailowego 
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w zakresie konfiguracji Urządzenia oraz dającym prawo do aktualizacji oprogramowania, a w 

przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Wykonawca  ramach gwarancji zobowiązuje się w 

terminie nie dłuższym niż 9 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego 

(reklamacja) do: 

1) usunięcia wad Urządzenia w siedzibie Zamawiającego lub, jeżeli usunięcie wady w siedzibie nie 

jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. W  przypadku, gdy Wykonawca 

wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas naprawy 

udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie 

gorszych od Urządzenia naprawianego. Koszty związane z  dostarczeniem urządzenia 

zastępczego ponosi Wykonawca; 

2) wymiany Urządzenia na nowe lub odnowione, wolne od wad. 

 

Minimalne wymagania techniczne: 

I. Przełącznik sieciowy – 1 sztuka, poniżej wymagania techniczne:  

Przełącznik sieciowy min. 24 portowy (bez PoE) z dwoma modułami SFP+ z możliwością ułożenia 

w stos FlexStack z  przełącznikiem WS-C2960X-48LPD-L wraz z wyposażeniem dodatkowym 

obejmującym dodatkowy zasilacz 230V AC. 

 
II. Router – 1 sztuka, poniżej wymagania techniczne:  

1. Router musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym 

do montowania w szafie rack, wyposażonym w dwa zasilacze 230V  AC, z dwoma modułami 

światłowodowymi 1Gb/s przystosowanymi do współpracy ze światłowodami jedno modowymi 

(SM) na dystansie 10 km, moduły powinny być od tego samego producenta , co oferowane 

urządzenie, dopuszcza się jednak moduły innych producentów, kompatybilne z oferowanymi 

urządzeniem.  

2. Router musi posiadać system chłodzenia pasywnego, bez wykorzystania wentylatorów. 

3. Zarządzanie i konfiguracja routera przez administratorów musi być realizowana przez moduł 

kontrolny. System operacyjny routera musi być instalowany i uruchamiany na module kontrolnym. 

Moduł kontrolny musi odpowiadać ze sterowanie i monitorowanie pracy komponentów 

urządzenia. Ruch tranzytowy przechodzący przez router nie może być przesyłany przez moduł 

kontrolny.  

4. Urządzenie musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. 

Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego routera bezpośrednio z nośnika 

danych podłączonego do slotu USB. 
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5. System operacyjny routera musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać 

w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od 

płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł routingu IP, odpowiedzialny za 

ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania 

pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi 

przez urządzenie. Obsługa ruchu tranzytowego użytkowników musi być realizowana sprzętowo.  

6. Router musi pozwalać na ciągłą pracę w temperaturze od -40 do 65 stopni Celsjusza. 

7. Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 35W. 

8. Router musi posiadać łączną dostępną przepustowość nie mniejszą niż 60 Gbps. 

9. Router musi być wyposażony w przynajmniej 8 interfejsów 1000BASE-T oraz przynajmniej 4 

interfejsy 1Gbps SFP. 

10. Router musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9 KB. 

11. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo routing pakietów IPv4, IPv6 i przełączenie ramek Ethernet 

oraz MPLS. 

12. Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv4 oraz routing dynamiczny IPv4 – co najmniej dla 

protokołów routing OSPF, IS-IS i MP-BGP. 

13. Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny IPv6 oraz routing dynamiczny IPv6 – co najmniej dla 

protokołów routing OSPF, IS-IS i MP-BGP. 

14. Urządzenie musi obsługiwać protokołu routingu ruchu multicastowego, minimum PIM-SM oraz 

PIM-SSM. 

15. Router musi obsługiwać nie mniej niż 300 000 wpisów IPv4 i IPv6 w tablicy routingu modułu 

kontrolnego oraz 20 000 wpisów IPv4 lub 10 000 wpisów IPv6 w tablicach sprzętowych.  

16. Router musi obsługiwać mechanizm tworzenia wirtualnych routerów (instancji routingu, VRF) 

umożliwiających routing pakietów w oparciu o niezależne tablice routingu. Urządzenie musi 

posiadać możliwość obsługi nie mniej niż 64 takich wirtualnych routerów. 

17. Router musi obsługiwać protokół redundancji VRRP. 

18. Router musi obsługiwać protokół BFD minimum dla protokołów OSPF, IS-IS, MP-BGP, PIM, MPLS 

oraz tras statycznych. 

19. Urządzenie musi posiadać funkcję filtrowania ruchu wchodzącego i wychodzącego. Filtrowanie 

ruchu musi odbywać się co najmniej na podstawie adresów nagłówków IPv4, IPv6, oraz portów 

TCP/UDP. Włączenie filtrowania nie może powodować degradacji wydajności urządzenia, tzn. musi 

być realizowane sprzętowo w specjalizowanych układach. 
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20. Router musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Router musi udostępniać za pomocą 

protokołu SNMP co najmniej 64 bitowe liczniki ramek i bajtów wysłanych i odebranych na 

poszczególnych interfejsach tranzytowych.   

21. Router musi posiadać mechanizmy pozwalające na ograniczanie pasma dla ruchu wyjściowego 

i wejściowego przy pomocy tzw. policerów. 

22. Router musi posiadać mechanizmy klasyfikowania ruch na potrzeby QoS w oparciu o co najmniej 

pola 802.1p, DSCP, ToS i MPLS EXP. Znakowanie pakietów musi być również możliwe przy 

wykorzystaniu mechanizmu Two Rate Three Color Marker. 

23. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 8 kolejek wyjściowych per port, wpierających algorytmy 

kolejkowania Strict Priority oraz Weighted Round-Robin. 

24. Urządzenie musi pozwalać na określenie parametrów CIR oraz PIR dla każdej kolejki. 

25. Urządzenie musi wspierać mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED). 

26. Urządzenie musi pozwalać na dynamiczne tworzenie tuneli MPLS w oparciu o protokoły LDP oraz 

RSVP-TE. 

27. Urządzenie musi wspierać standard Path Computation Element Protocol (PCEP). 

28. Urządzenie musi wspierać mechanizm Fast Reroute dla ścieżek MPLS RSVP-TE oraz dla protokołów 

OSPF i IS-IS. 

29. Urządzenie musi wspierać usługi VPN oparte o tunele MPLS, w tym przynajmniej L2VPN, VPLS 

(sygnalizacja LDP i BGP) oraz L3VPN. 

30. Router musi posiadać możliwość uruchomienia mechanizmu pozwalającego na przekierowanie 

ruchu należącego do różnych klas QoS na różne ścieżki MPLS. 

31. Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q. Urządzenie musi pozwalać na 

skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 4094 sieci VLAN jednocześnie. 

32. Urządzenie musi obsługiwać mechanizm tunelowania ruchu Q-in-Q (802.1ad). 

33. Urządzenie musi pozwalać na tunelowanie ramek PDU protokołów STP, CDP, VTP, 802.1X, 802.3ah, 

LACP, LLDP oraz MVRP. 

34. Urządzenie musi pozwalać na tunelowanie ruchu za pomocą protokołu GRE. 

35. Urządzenie musi obsługiwać protokoły STP, RSTP i MSTP, oraz protokół ERPS G.8032v2. 

36. Urządzenie musi wspierać protokół TWAMP oraz mechanizmy Ethernet OAM, w tym CFM oraz 

Y.1731. 

37. Urządzenie musi wspierać mechanizm Time Domain Reflectometry (TDM) na interfejsach 

1000BASE-T. 

38. Urządzenie musi wspierać standard PTP 1588v2 oraz Synchronous Ethernet. 
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39. Urządzenie musi być zarządzane poprzez tekstowy interfejs linii komend (CLI) dostępny po porcie 

konsoli oraz za pomocą protokołów Telnet i SSH. Dostęp do zarządzania musi być możliwy poprzez 

adres IP skonfigurowany na dedykowanym porcie out-of-band management oraz na dowolny 

porcie tranzytowym. 

40. Router musi pozwalać na zarządzanie za pomocą standardu NETCONF oraz pozwalać na 

uruchamianie skryptów python na urządzeniu. Skrypty muszą mieć możliwość automatycznego 

uruchomienia w przypadku wygenerowania przez urządzenie określonych w konfiguracji logów. 

41. Router musi posiadać funkcję współpracy z zewnętrznymi serwerami AAA RADIUS oraz TACACS+. 

42. Urządzenie musi być zgodne z wymogami certyfikacji MEF CE2.0. 

43. Wyposażenie dodatkowe:  

1) dwa moduły światłowodowe 1Gb/s przystosowane do współpracy ze światłowodami 

jedno modowymi (SM) na dystansie 10 km. 

2) moduły powinny być od tego samego producenta , co oferowane urządzenie, 

dopuszcza się jednak moduły innych producentów, kompatybilne z oferowanymi 

urządzeniem. 

 


