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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pakiet II

I.

Przedmiotem zamdWienia W pakieGle II jest dbstawa przetacznikow z fuhkcjq tqczehia w stos zgodnie

z zasadami okreSlonyml w SIWZ, w tyrn zgodnie z niniejszym fdrmularzem opis przedmiotu
zamdwienia. pakiet II 1 wzdrem umowy.

SLIcdncje ha dprograrriow'ahle dostarczdhe w ramach zamdwlenla Zdstanq ddzlelone na czas
hledZhacZony (licehcjd na, "dptdgramdwahie kdmputerdwe), przy zaGhowahlu zaSad 1 Wymdgdw
dkreSldnych we wzorze urhdwy.

MiejsGem doStawy jest: uL KdsSutha 13,. 40-844 KatdwlGe (Sl^ski OW NFZ).

uwaqa!

ZaftlawiajdGy ddpusZGZa mdzliwoSd ddstarGzenia przez WykdnawG?, ha jegd pisefnhy whidSek 1 za
zgodq Zamawiajqcegd, innegd modelu przel^czhikdw tego samegd prbducenta hiz mdderwSkazany
przez WykohawCd w dfercie zldzohej w zamdwieniu nr l6/ph/2018i pdd watuhkiem I^GZhego
speihiehia przeslanek opisahyGh we wzorze umowy.

II. Ddstawa pnZetacznlkow z funkcla taczenla w stds

Przet^czhlk ddst^pdwy z fuhkoj^ l^ozehia w stos- 4 szt.

»Nazwa producenta oferpwahego przetqcznlka sleclpwego:

»Nazwa modelu Pferdwanegd pfze^cznlka sleclowego:

( ^(a- a

1. Obudowa •  PrzyStdsowana do montazu w szafie 19"
•  wysdkdSd hie wipksza hiZ 1U
•  gtpbokoSd hie wipksZa hiZ 50 orri

2. Pdrty •  24 porty 10/100/1000 Mbps
•  4portySFP+ (lOGbps)

3. Funkoja Iqczenia w
stds

•  moZliwoSd pol^Gzenia mihiitiutti 8 uhz^dzeh (tego
samego typu) w stds pdsiadaj|cy wspdihcj kohfiguraoj^
oraz adres ip

•  moZliwoSoi zestawiehia stdsu 5 urZd^dzeh w topoiogii „full
mesh" (pol^Gzehie - kazdy Z kazdyfn)

•  przepustowdSd kaZdego z polqozeh nie gdrsza niz 40
Gbps w kaZdd stronp

•  sumaryozha przepustowoSd polqozeh stosu hie gorsza
niZ 320 Gbps

•  jeZeli do osiqgnieoia tej fuhkojohalnoSGi wymagane sq
dodatkowe moduty lubliGehcje, td naiezyje dostardzyd w
ramaoh tego zamdwiehia

•  w ramach zamdwiehia naleZy rdWhieZ dostardzyd
dkablowanie wymagane do poladZenia w topoiogii „full
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mesh „ 4 przeiqcznikdw (dJuaoSd kabia min 0.5 m) ,
4. WydajnoSc • Wydajndsc wbudowanej matpycy przdl^cZajqcej nie

dorsza niz 160 Gbps

5. Funkcje 2 warstwy •  dbsiuga JumbdFrames
•  . wsparcie dia prdtdkdlu 802.1 AB (LLDP) i LLDP-MED
•  dbstuga prdldkolu 802.1 q .(0bsfuga minimum 4OO0 tajdw

vlan)

•  dbsiuga RSTP (802.1w) draz MSTP (802.1s)
•  dbsiuga mechanizmdw qdS (802.1p, toS, TCP/UDP,

DiffScrv

•  dbsiuga prdtokoiu agregacji pdftdw 802.3AD, z
mdzliwdSGiq zakdhczenia takiego iqdzq na portach
dwdch (pdiqczdnych ze Sdbq) pfzeiqcZhikdw tego
samegd typu (dystrybudwane iqcze agregdwane)

•  tablica mac, d pdiemndsdi min. 30 tys, wpisdw
6. Funkcje 3 waretwy •  dbsiuga dynamicznych prdtdkoidw rdutingu RiPv2,

0SPF,0SPFv3
•  Wsparcie dia iPV6
•  Obsiuga prdtokoiu VRRP
•  Wsparcie dia PiM-SM i PiM-DM
•  Wsparcie dia funkcji lidp helper
•  Wbuddwany serwer DHCP
•  tabiica routingu o pdjemndSci min. .10 tys. wpisdw dia

IPv4 i min. 5 tys. wpisdw dia iPvB
7. Bezpieczenstwd •  autentykacja doiqczdhych urzqdzeh przy uzyciu 802.1x,

MAC, WWW (dia danego portu musi byd moZiiwdsd
rdwndczesnej obsiugi 802.1 x i MAC)

•  wspdipraca z zewn^trZnymi serwerami RADIUS
(gmoZliwiajqcym w/w autentykacj? ddiqczonych
urzqdzen)

•  dbsiuga uwierzyteiniehia wieiu uzytkownikdw na tym
samym porcie w tym samym czasie

•  zaimplementdwany mechanizm BPDU proteCtidn
•  dbsiuga ACL w oparciu o fizyczny port, vlan, adres

mac, adres ip oraz port tcp/udp
•  bidkdwanie nieautdryZdwanych serwerdw DHCP
•  dbsiuga standardu 802.1AE (MACsec) na wszystkich

portach
8. Zarz^dzanie •  moziiwddd zdalnego Zarzqdzania i konfigurdwania

poprzez SSHv2
•  dbsiuga prdtokoiu SFTP

•  dbsiuga protokoiu SNMPv2c i SNMPv3
•  wbuddwany port konsdii (RS232 i USB)
•  wsparcie dia protdkoiu sFlow lub NetFldw
•  dbsiuga SNTP

9. Zasilanie •  urzqdzenie przystdsdwane do zasilania z sieci 230V
(AC)

•  redundantne zasilacze pdzwaiajqce na prace urzqdzenia
w konfiguracji 2N (w ramach tego zamdwienia nalezy
dostarczyd obydwa zasilacze)

•  sprawnosc zasilacza nie gorsza niZ 89% (przy
dbciqzeniu 50% i zasilaniu 230V)
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ill. Wvkohawca zbbowiazuie sie i bswiadcza:

a) d§wiadczaitiy i 26boWi^zujemy si^i iz oferowany oraz ddstarczony przez nas sprz^t b^dzia

fabrycznie hb\A/y oraz vv7prpdukowart^ nie wczeaniej niz w II pbtowie 201? r. W dsfinicji sprz^tu
fabryczrije ndwagb hie mieac:! Sie sprz^t ponowhie wprowadzdhy ha rynek przez producehta

sprz^tu pd przieprdwadzohym procesie jego ddnowiehia (ahg. jefurbished"). Zamawiaj^cy nie

dcjpuszeza dostarczenia przef^cznikdw ponownle wprdwadzdnydh na rynek przez producenta

po przeprowadzohym procesie ddnpwienia (eng. ..refurbished").

b) Oswiadczaltiy i zdbdv/iqzujerny si?, iz dferdwahy oraz dostardzdhy pdez has sprz?t b?dzie

wyprodukowahy zgodhie z obowi?zuj?cymi przepisarril prawa oraz normahili b?dzie w pelhi

wartdScidwy i hadaj^cy si? do uzywania zgodhie z jego prziezhaczehierri oraz b?dzie pdsiadal

dekiaracje ZgodhoSci CE

c) dSwiadczamy 1 zdbdVviqzujemy si?, iz oferowany oraz dostardzohy przez has sprz?t pochodzi

z legalhego zrddia, b?dzie obJ?ty pakietem uprawnieh gwarahdyjhych (ha waruhkach opisanych

w SIWZ, w tynri we wzorze umdwy) zawartych w denie i SwiadcZdhych przez sieo serwiSdW?

prdducehta Sprz?tu.

d) dswiaddzamy i zdbdwi?zujemy si?, iz w ramach gwarahcji zapewhiamy Zamawiajqcerhu

ddSt?p do wszelkich poprawek i hajnowsZych wersji dprogramowahia wbudowahego

udost?phiohych przez producehta, w tym prawo do ich pobrahia bezpdSredhio ze strohy

producehta b?dz w ihhy sposdb udost?phiOhy przez Wykohawc?, zaihstalowahia i uZytkowahia,

bez haruszahia praw ihhych osdb lub podmiotdw.

^dswiaddzamy, iz uZyskaliSmy wszelkie hiezb?dhe zapewhiehia do ztozehia powyzszych

oSWiadCzeh.

IV.

GWarahdia drazrekoimiaza wadv

Wykonawca tidziela gwarahCji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zam'dWiehia ha waruhkach

OkreSlonych w hihiejSzym formularzu, formularzu oferty oraz wzoi^e umowy.

WSZvStkie dostarczohe eiemehtv wihhv bvc cbiete awarancia haponizsZych zasadach:

1) gwarancja obejmujqca sprz?t, w tym oprogramowahie wbudowahe zainstalowane ha sprZ?Gie lub

niezb?dne do jego poprawhego funkcjohowahia;

2) okho czasdwe dia dokohywahia zgfoszeh (dost?phoS6 zgtoSzeh): 8 godzih ha dob? (tj. od

godZ.B.OG do godz.16.00) prZeZ 5 dni w tygodhiu (tj. od pohiedziatku do pi?tku, Za wyj?tkiem

przypadaj?cych ha hie dhi ustawowo wohych od pracy).

Zgloszehia ddtycz? wszelkich hieprawidtdwoSci lub ihhych prdblemow dotycz?cych sprz?tu (w tym

oprdgrafridwahia).

3) obsluga zgidszeh w j?zyku polskim;

4) czas reakcji ha zgtoszehie (czas przyst?pienia): w ci?gu 8 gddzin licz?c od chwili dtrzymahia

zgldSzehia; gddZiny b?ds[ liczohe w ramaCh okha czasowego dkresldhego w ppkt 2; przez

godzih? halezy zatem roZumiec godzin? (60 minut) mieszcz?c? si? W okhie czasowym dIa

dokohywahia zgtoszeh, o ktdrym mowa w ppkt 2;

5) Czas haprawy b?dZ wymiahy: hajpdZhiej w nast?phym dhiu roboczym od chwili dtrzymahia

zgidsZehia; przez dhi robdcze haleZy rdzurhieC dni dd poniedziaiku do pi?tku, za wyj?tkiem dni

uStawdwo wolnych od pracy.

Kortkretne warunki realizacji napravi/y b?dz wymiany b?d? kazdorezowo uzgadniane z Zamawiajqcytti.

jl ̂
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6) Jewell naprawa (Wj

flash), Wykonawca zobowi^zuje si? pozostawid liosnik podiegajqcy wyrhianie u Zamawiajs[eegd.
7) Dost?p do wsZelkich^pppraWfek 1 najnowszych wersji dprbgramowahia Ze StrOhy prbducehta-

Spi7:?tu,\w tym prawb db ich pbbfanla 1 zaihs^^

8) - DbSt?p wyZhacZbrtyeh bsob zaffiawiaj^cego db baz vviedzy produberita sprZ?tu

(bprbgfambwania).
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