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Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Adaptacja lokalu na potrzeby placówki pocztowej
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych.
Zakresem opracowania objęto lokal będący w dyspozycji PP S.A. o pow. ok. 39,00m2.
Lokal FUP Niepołomice znajduje się w Zabierzowie Bocheńskim,
1.1.1 Projekt Budowlany
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pomieszczenia z uzgodnieniami na
prowadzenie robót, zakres dokumentacji wg pkt. 3.1 programu funkcjonalnego
1.1.2 Branża budowlana
Roboty montażowe, wykończeniowe;
POSADZKI
− zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ~20,0 m2
− uzupełnienie posadzki cementowej ~3,0 m2
− gruntowanie
− dostawa i wykonanie posadzki płytkami typu gres płytkami gres typu Nowa Gala SG
13 ciemny szary 60x60cm ~19,5 m2
− dostawa i wykonanie cokołów na posadzce z płytek gresowych zakończonych listwą
aluminiową wg księgi standardów, łączenie posadzek wykonać za pomocą listew
aluminiowych wg księgi standardów,
Ścianki, przegrody
− dostawa i montaż ścianki aluminiowo szklanej z drzwiami przeszklonymi szybą
bezpieczną P-2, między salą obsługi a okienkiem, oraz nad stanowiskiem listowopaczkowym, montaż ścianek zgodnie z aranżacją i uzgodnieniami z wynajmującym.
− Zablendowanie otworu drzwiowego pomiędzy salą obsługi a zapleczem płytami Gk
2x z wkładką z wełny mineralnej.
− Wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiędzy salą obsługi a zapleczem w nowej
lokalizacji.
− Dostawa i montaż drzwi: dostawa i montaż 1 szt. drzwi płaskich pełnych o wym.
90/200, Porta Decor CPL 2 mm w kolorze DPO popielaty Euroinvest, ościeżnica
metalowa regulowana PS „na kant” w kolorze popielatym (RAL 7047) Drzwi
wyposażone samozamykacz, w kontrolę dostępu i gałko-klakęi. (grubość skrzydła nie
może zawężać światła przejścia), (sala obsługi)
− Dostawa, wykonanie i montaż 1 stanowiska obsługi, uniwersalnego, listowopaczkowych z dzieloną wagą, w.g załączonej aranżacji oraz Księgi Standardów.
Roboty malarskie
− przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności, ściany i sufity,

− dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów,
przegród i zabudów z płyty GK farbą Dulux 30GG 72/008 wg komornika księgi
standardów PP
− dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek,
UWAGA:
− wymiana zamków w drzwiach szt 5 ( zamki atestowane antywłamaniowe)
1.1.3 Branża Elektryczna – instalacja elektryczna:
Realizacja zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz
z tablicą rozdzielcza, w tym dostawę osprzętu, opraw i elektr. urządzeń odbiorczych, w tym:
a) Przeprowadzić analizę zapotrzebowania (doboru bilansu mocy) na energię
elektryczną pomieszczeń i odbiorników elektrycznych placówki pocztowej ujętych w
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym przy uwzględnieniu istniejącego
przyłącza energetycznego (WLZ) najmowanego przez Pocztę Polską lokalu wraz z
sublicznikiem energii elektr. o nw parametrach:
Przedmiotowy lokal do adaptacji posiada istniejącą instalację elektryczną, w
tym:
- doprowadzoną do lokalu WLZ - trój fazowe zasilanie z własnym 3 fazowym
opomiarowaniem - sublicznikiem energii elektrycznej oraz 3f wyłącznikiem
różnicowoprądowym 25A/400V/30mA i zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi za
licznikowymi 3x S301 B 16A zlokalizowanymi w tablicy rozdzielczej znajdującej się przy
drzwiach wejściowych do pomieszczenia zaplecza lokalu.
Miejsce lokalizacji istniejącej tablicy elektrycznej lokalu zostało pokazane na rzucie
Koncepcji architektonicznej adaptacji lokalu stanowiącej załącznik do niniejszego PFU,
oraz pozostałe nw. instalacje:
- elektryczną gniazd 230V, którą należy zaadoptować zachowując gniazda nie kolidujące
z układem funkcjonalnym lokalu pokazanym na Koncepcji architektonicznej stanowiącej
załącznik do PFU oraz rozbudować o elementy wynikające z Koncepcji aranżacji,
- oświetlenia elektr. do adaptacji i rozbudowy,
b) Zaprojektować instalację elektryczną (adaptując i rozbudowując istniejącą instalację
lokalu) w układzie sieciowym TN-S z zastosowaniem ochrony dodatkowej przed
porażeniem (szybkie wyłączenie) z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych.
c) Nowa rozdzielnia powinna posiadać:
− Wyłącznik główny z sygnalizacją faz.
− Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (2 stopniowe klasy B+C) i skuteczny uziom ,
− Wyłączniki różnicowoprądowe w tym dla obwodów oświetlenia elektrycznego,
zasilające maksymalnie trzy wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
− Przełącznik (bajpas) umożliwiający zasilanie wydzielonej sieci zasilającej
bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej lub z UPS-a,
d) Wymagania dla wykonania instalacji:
Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną dla adaptowanego z własną (w
tym lokalu) tablicą elektryczną, z wydzieleniem następujących obwodów
instalacyjnych zabezpieczanych odrębnymi wyłącznikami nadmiarowoprądowymi:

- gniazd ogólnych 230V,
- gniazd dedykowanych 230 typu DATA dla obwodów komputerowych oraz szafy
dystrybucyjnej sieci LAN
- elektrycznej kurtyny powietrznej nad wejściem do lokalu sterowanej zgodnie z nw.
wymaganiami wskazanymi w pkt. 1.1.7 niniejszego Programu F-U,
- obwodów oświetlenia elektr.,
- obwodów podłączenia zasilaczy elektronicznych zabezpieczeń techn. lokalu,
(SSWiN, CCTV, SKD)
- obwodu zasilania i sterowania zewnętrznych podświetlanych elementów
marketingowych: kasetonu i semafora reklamy Poczty Polskie – sterowanych
czujnikiem zmierzchowym.
- obwodu zasilania dla wagi paczkowo-listowej na stanowisku Lady obsługi klienta
- obwodu zasilania urządzeń wielofunkcyjnych,
- obwodu zasilania dzwonka przywołania obsługi dla pomocy osoby
niepełnosprawnej, z dostawą i montażem przycisku dzwonka przy wejściu do lokalu.
e) Oświetlenie pomieszczeń: w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Inwestorem wg Księgi
Standardów Poczty Polskiej S.A., wymagane natężenie na stanowiskach pracy min.
500 luxów.
Oświetlenie ewakuacyjne załączające się w przypadku zaniku oświetlenia
instalowane centralne na Sali operacyjnej oraz nad stanowiskami obsługi klienta jak
również w pom. zaplecza i nad wyjściem z lokalu, zastosować obwód oprawy
oświetlenia nocnego na Sali obsługi klienta.
Oświetlenie zewnętrzne:
- nad wejściem do lokalu oraz
- doprowadzenie instalacji do zasilania elementów marketingowych tj. zewnętrznego
kasetonu z logotypem i napisem Poczta Polska wraz z podłączeniem przewodów
zasilających kaseton (Uwaga: zgodnie z pkt. 1.1.11 niniejszego Programu
F-U - Kaseton marketingowy dostarcza Zamawiający).
f) Wymaga się stosowania wyłącznie gniazd elektrycznych ze stykiem ochronnym a
gniazda komputerowe typu „DATA” powinny posiadać zabezpieczenie (klucz).
g) Trasy kabli i przewodów na Sali obsługi klienta prowadzić pod tynkiem, natomiast w
obrębie mebli lady obsługi klienta w systemowych korytach instalacyjnych,
h) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
„CE”
i) Okablowanie należy prowadzić pod tynkiem, przy czym dopuszcza się prowadzenie
przewodów w przestrzeniach sufitu podwieszanego oraz na ścianach istniejących
nad tynkowo w korytkach instalacyjnych – jedynie w pomieszczeniu zaplecza,
natomiast na nowo montowanych ściankach G-K jako podtynkowe.
j) Dla wykonanej instalacji elektr. należy wykonać wymagane przepisami badania i
pomiary elektryczne:
- stanu izolacji przewodów,
- ochrony przeciwporażeniowej oraz
- natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i drodze ewakuacyjnej oraz
- transmisji sieci LAN.
UWAGA:

Należy zaprojektować i wykonać montaż ww. instalacji elektrycznej tak aby nie
wystąpiła kolizja z projektowanymi miejscami montażu na ścianach ramek i tablic
informacyjnych, które będą mocowane na kołkach w otworach nawiercanych.

1.1.4 Wod-Kan i CO

-

-

-

-

Instalacja c. o.:
Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia posiadają istniejącą sprawną instalację
centralnego ogrzewania z kotłowni obiektu.
Instalacja wod.-kan.:
Do objętego adaptacją pomieszczenia zaplecza placówki pocztowej przylega
bezpośrednio pomieszczenie istniejącego sanitariatu WC, z którego poprzez wybicie
przepustu w ścianie działowej należy, wykonać podłączenie się do istniejącego w nim
rurarzu wod.-kan. i wyprowadzić, poprzez ww. przepust w ścianie, przyłącz instalacji
wod-kan. do pomieszczenia socjalnego placówki pocztowej, które zlokalizowane jest
z drugiej strony ściany ww. pomieszczenia WC, w tym:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy i montażu urządzeń, zlewu,
armatury, zaworów, syfonów, podejść, niezbędnych dla podłączenia zlewu w części
kącika socjalnego wraz z dostawą i montażem termy elektrycznej (ogrzewacz
pojemnościowy wody 5litrów) - kpl. 1,
Po stronie Wykonawcy należy dostarczenie zabudowy meblowej – szafki do
posadowienia zlewu lub uchwyty do mocowania do ściany zlewu,
Po stronie Wykonawcy należy dostarczenie pojemnika na ręczniki papierowe oraz
Lustra - kpl , wraz z montażem

1.1.5 Klimatyzacja
Należy uwzględnić, że istniejąca wysokość pomieszczeń objętych adaptacją nie spełnia
wymagań obowiązujących przepisów.
- Zaprojektować i wykonać instalacje klimatyzacji:
- Dostawa i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji na Sali obsługi klienta, w
pozostałych pomieszczeniach jeżeli będą wymagane zgodnie z: Rozp. Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/ z późn.
zm. przy czym należy spełnić między innymi następujące warunki:
-

Zastosowane urządzenia systemu klimatyzacji powinny zapewniać odpowiednie
środki mające na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań
powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych – Rozdz. 3 §37.1.1 ww. rozp.,

1.1.6 Wentylacja
Stan istniejący:
- W pomieszczeniach do adaptacji zlokalizowane są kratki wypustów przewodów
wentylacji grawitacyjnej. Wysokość pomieszczeń nie spełnia wymagań
obowiązujących przepisów.
Do wykonawcy należy:
- Zaprojektowanie wraz dostawą i montażem urządzeń wentylacyjnych dla
pomieszczeń szatni oraz w pomieszczeniach WC, w pozostałych pomieszczeniach
jeżeli będą wymagane -zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.
U. Nr 169 poz. 1650/ z późn. zm. przy czym należy spełnić między innymi
następujące warunki: w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana
powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń – Rozdz. 3

-

-

§32.1 ww. rozp., wymiana powietrza może być zapewniona np. poprzez
zastosowanie wentylacji mechanicznej.
Zastosowane urządzenia systemu wentylacji powinny zapewniać odpowiednie środki
mające na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań
powodowanych pracą urządzeń wentylacyjnych – Rozdz. 3 §37.1.1 ww. rozp.,
W pomieszczeniu szatni należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę
powietrza na godzinę – Rozdz. 2 §6.3 – ww. rozp

1.1.7 Elektryczna Kurtyna powietrzna
Grzewcza Kurtyna powietrzna montowana nad wejściem na salę obsługi
klienta sterowana termostatem i czujką drzwiową (i ewentualnie dodatkowo
uruchamiana pilotem)
Dostawa i montaż kurtyny wraz z zewnętrznym termostatem z
doprowadzeniem oddzielnego zasilania 3 fazowego z Tablicy elektrycznej
lokalu.
1.1.8 Inne instalacje
Montaż zawiesia ściennego dla gaśnicy PG4 (tylko robocizna i materiał kotw),
natomiast dostawa gaśnicy z zawiesiem i piktogramem oznakowania gaśnicy
po stronie Zamawiającego.
1.1.9 Zabezpieczenia elektroniczne SSWiN i SKD oraz CCTV
Instalacja alarmowa SSWiN:
W ramach zamówienia należy wykonać na potrzeby placówki pocztowej nową
instalację alarmową SSWiN (dostawa wraz z montażem urządzeń)
Wymagany przez Zamawiającego plan rozmieszczenia elementów instalacji
SSWiN zostanie przekazany w formie załącznika - rysunku, który zostanie
przekazany jedynie wybranemu Wykonawcy, z którym zostanie zawara umowa
o realizacje niniejszego zamówienia
Punkt przyłączenia instalacji alarmowej SSWiN do SMA (Stacji Monitorowania
Alarmów)
Do wskazanego miejsca na ww. planie należy doprowadzić kabel LAN w listwie ściennejzapas kabla 2m., kabel zakończyć wtykiem RJ45. Kabel po stronie szafy krosowej
zakończyć rozszyciem na patchpanelu z odpowiednim opisem oraz podłączeniem do
Switcha.
Odnośnie instalacji CCTV oraz SKD - Systemu Kontroli Dostępu:
Należy zaprojektować oraz wykonać Instalacje CCTV – monitorowania
wizyjnego oraz SKD – Systemu Kontroli Dostępu:
Dostawa i montaż instalacji:
Wymagany przez Zamawiającego plan rozmieszczenia urządzeń (CCTV, SKD)
zabezpieczenia elektronicznego lokalu zostanie przekazany (w formie
załącznika do niniejszego Programu F-U), jedynie wybranemu Wykonawcy, z
którym będzie podpisana umowa o realizację niniejszego zamówienia.
Rejestrator cyfrowy należy umieścić w szafie serwerowej, w której będzie również
instalowany przez Wykonawcę zasilacz awaryjny UPS dla podtrzymania pracy
serwera, switcha jak również rejestratora wideo.
Wymagany zakres rzeczowo-ilościowy urządzeń i elementów CCTV oraz SKD
wraz z wymaganą ich specyfikacją techniczną przestawia nw. tabela:

INSTALACJA CCTV - telewizji dozorowej
Istotne informacje dotyczące zakresu prac związanego z dostawą i
montażem nowego systemu CCTV wraz z włączeniem do sieci IT.
Lp.

Zakres

1.
2.

Instalacja nowego systemu
Modernizacja istniejącego systemu
Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego systemu
na obiekcie
Planowany demontaż elementów istniejącego systemu
Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu
Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu
Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub w
części
Wykonanie w całości nowego okablowania
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji natynkowej
Prace tylko w jednym budynku
Prace tylko na jednej kondygnacji
Prace tylko wewnątrz obiektu
Konieczność podnośnika – prace na znacznych
wysokościach
Wykonanie prac w czynnym obiekcie
(w godzinach otwarcia placówki)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lp.

Nazwa podzespołu

TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE

ilość

j.m.

1

Rejestrator cyfrowy wizji - quadruplex, 4 kanałowy,
prędkość nagrywania nie mniej niż 100 kl/s w D1, wyjście
wideo VGA, kompresja H.264, prot. sterowania Pelco-D i
Pelco-P, detekcja ruchu, możliwość obsługi więcej niż
jednego dysku wewnętrznego, poj. dysku zainstalowanego
zapewniająca ciągłą archiwizację przez okres 40 dni z
prędkością zapisu każdej kamery 25 kl/s z rozdzielczością
400 TVL, możliwość zgrywania materiału na nośniki
zewnętrzne typu Pendrive, USB HDD, format zgrywanego
materiału powinien być możliwy do odtworzenia przez
standardowe programy zainstalowane w systemie
Windows, Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps),
dołączona wersja papierowa pełnej instrukcji w j. polskim,
mysz i pilot w zestawie, przedłużacz do myszy w
przypadku montażu na wysokości,

1

szt.

2

kamera kopułkowa - 1/3", min. 600 TVL w kolorze, dualna,
obiektyw z automatyczną przesłoną ogniskowa 2,8-10mm,
12V, oświetlacz IR LED, zasięg oświetlenia nie mniej niż
15 metrów, czułość nie gorsza niż 0,07 Lx/F=1,2 w trybie
kolorowym (50IRE), 0Lx (IR wł.), WDR, HLC, DNR, BLC

3

szt.

3

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjście
zasilania 5x1A/13,8VDC, regulacja napięcia wyjściowego
12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, UVP,
tamper, miejsce na akumulator 17Ah

1

szt.

Instalacja CCTV

4

akumulator 17Ah

monitor LCD - 22", rozdzielczość 1920x1080, kontrast
800:1, złącze VGA
pasywny nadajnik odbiornik sygnału po skrętce, wtyk BNC
6
75 Ohm (para)
7 przewód (skrętka) UTP - 4x2x0,5, kat. 5e
8 przewód zasilający YDYp - 3x1,5
9 listwa naścienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb]
10 materiały montażowe
suma materiałów
11 robocizna i dokumentacja
5

1

szt.

1

szt.

3

szt.

150
20
10
0,5

m
m
szt.
kompl.

1

szt.

Ponadto:
Rejestrator cyfrowy należy umieścić w szafie serwerowej, w której będzie również
instalowany przez Wykonawcę zasilacz awaryjny UPS dla podtrzymania pracy serwera,
switcha jak również rejestratora wideo.
Rejestrator CCTV należy podłączyć do sieci LAN lokalu pocztowego poprzez dostarczany
przez Wykonawcę przełącznik sieciowy typu switch
INSTALACJA SSWiN - alarmowa
Istotne informacje dotyczące zakresu prac związanego z dostawą i
montażem nowego systemu SSWN z podłączeniem do SMA przez GZT.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lp.

Zakres
Instalacja nowego systemu
Modernizacja istniejącego systemu
Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego
systemu
Planowany demontaż całego systemu lub elementów
Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu
Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu
Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub
w części
Wykonanie w całości nowego okablowania
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji natynkowej
Prace tylko w jednym budynku
Prace tylko na jednej kondygnacji
Prace tylko wewnątrz obiektu
Konieczność podnośnika – prace na znacznych
wysokościach
Wykonanie prac w czynnym obiekcie
(w godzinach otwarcia placówki)
Nazwa podzespołu
SSWiN - 2 stopień zabezpieczenia

TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY

TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
ilość

j.m.

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

płyta główna - obsługa od 8 do 32 wejść, obsługa od 8
do 32 programowalnych wyjść, możliwość podziału
systemu na 16 stref, 4 partycje, magistrale
komunikacyjne do podłączania manipulatorów i
modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator
telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania
głosowego i zdalnego sterowania, obsługa systemu
przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur
strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z
użyciem komputera, funkcje kontroli dostępu i
automatyki domowej, pamięć nie mniej niż 899 zdarzeń
z funkcją wydruku, obsługa minimum do 64+4+1
użytkowników, port RS-232 - gniazdo RJ, możliwość
aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera,
metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na
ekspandery oraz akumulator, przewód RJ PIN5
ekspander 8 wejściowy
cyfrowa czujka podczerwieni PIR z antymaskingiem,
cyfrowa obróbka sygnału, zasięg 12x12m, adaptacyjny
aktywny antymasking, Grade 2
czujka zbicia szkła zwykłego, zbrojonego i
laminowanego z funkcją antymaskingu, zasięg min. 7
m
czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem
sabotażowym, nawierzchniowa
czujka wibracyjna
przycisk napadowy ręczny z pamięcią mechaniczną
radiolinia dwukanałowa, zasięg 200 m, 2 piloty
sygnalizator zewnętrzny z wewnętrzną osłoną
metalową, optyka LED
sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny
manipulator LCD
obudowa manipulatora, metalowa zamykana na
klucz
akumulator 18Ah
moduł komunikacyjny TCP/IP
przewód sygnałowy YTDY 8x0.5
przewód zasilający YDYp - 3x1,5
listwa naścienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb]
materiały montażowe
suma materiałów
robocizna i dokumentacja

1

szt.

2

szt.

4

szt.

3

szt.

9

szt.

1
1
1

szt.
szt.
kpl.

1

szt.

1
1

szt.
szt.

1

szt.

1
1
400
20
10
1

szt.
szt.
m
m
szt.
kompl.

1

szt.

Ponadto należy wykonać punkt przyłączenia instalacji alarmowej SSWiN do SMA (Stacji
Monitorowania Alarmów):
Do wskazanego miejsca na ww. planie należy doprowadzić kabel LAN w listwie ściennejzapas kabla 2m., kabel zakończyć wtykiem RJ45. Kabel po stronie szafy krosowej
zakończyć rozszyciem na patchpanelu z odpowiednim opisem oraz podłączeniem do
Switcha

INSTALACJA SKD - kontroli dostępu
Lp.
1

nazwa podzespołu
SKD uproszczony (elektrozamki)
brelok zbliżeniowy

ilość

j.m.

3

szt.

zestaw - zamek szyfrowy numeryczny z czytnikiem
breloków zbliżeniowych (możliwość otwarcia drzwi za
pomocą kodu PIN klawiatury lub breloków
2
zbliżeniowych)
elektrozaczep do zamka szyfrowego z elementami
montażowymi (wzmacniany)
3
komplet - elementy montażowe do zamków szyfrowych
w tym gałka i klamka od strony wewnętrznej
4
przewód zasilający YDYp - 3x1,5
5
listwa naścienna (korytko), [szt. - 2mb]
6
suma materiałów
robocizna i dokumentacja
7
Ponadto należy podłączyć SKD do SSWiN.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

20
5

m
szt.

1

szt.

1.1.10 Sieć logiczna i telefoniczna
Standard okablowania logiczno-elektrycznego - ogólne wytyczne:
Należy zaprojektować jedną wspólną Szafę dystrybucyjną (krosowa):
dla wszystkich urządzeń aktywnych LAN oraz dla podłączenia
zabezpieczeń technicznych obiektu (CCTV oraz SSWiN i SKD).

systemów

Szafa dystrybucyjna 19‘’ (dostawa i montaż) lub większa dwudzielna o odpowiedniej
głębokości i wysokości dopasowanej do ilości i wymiarów instalowanych urządzeń
powinna być wyposażona dodatkowo w:
• moduł wentylacyjny z wentylatorami zamontowanymi u góry szafy,
• patch panel/e,
• 1 lub 2 półki
• listwę zasilającą z min. 5 gniazdami zasilaną z wydzielonego obwodu
elektrycznego
• UPS o mocy do 1,5 kVA z przeznaczeniem tylko dla urządzeń serwera i
systemów bezpieczeństwa (CCTV oraz SSWiN). i łączności LAN/WAN

Założenia projektowe minimalnego wyposażenia:
1) okablowanie logiczne klasy minimum 5e,
2) szafa krosowa dwudzielna minimum 12U (po zamontowaniu w niej wszystkich
urządzeń muszą pozostać wolne min. 3U) 19" Rack, 600 mm głębokości. Powinna
być uziemiona z zapewnionym wydzielonym zasilaniem, wyposażona w:
3) panel zasilający do szafy rack montowany od przodu szafy, minimum 5 gniazd z
uziemieniem podłączonym do ups'a standardową wtyczką (po
podłączeniuwszystkich
urządzeń 3 gniazda muszą zostać wolne).
4) półka montowana od przodu szafy.
5) patchpanel min. kat 5e 1U rack 19" w ilości gniazd zapewniającej 10% zapas rezerw,
min 24 portowy,
6) organizer grzebieniowy 1U rack 19"
7) UPS do 1500VA
Rack 19" w zależności od podłączonych urządzeń w szafie,
wyposażone w moduł komunikacji SNMP zakończony gniazdem RJ45 oraz port USB
do komunikacji z serwerem
8) do wyposażenia szafy krosowniczej należy dostarczyć przewody połączeniowe
(patchcordy) 0,5, 1m dla szaf do 15U i dodatkowo 2m dla szaf większych w ilościach
odpowiadającym ilości portów dostarczonego przełącznika.
Zalecane są przewody (patchcordy) kolorowe w zależności od zastosowania:
a) stacje komputerowe, drukarki, terminale – kolor biały lub szary
b) serwery – kolor czerwony

c) połączenia urządzeń aktywnych LAN/WAN – kolor żółty
d) telefonia – kolor czarny
Punkty dostępowe PEL sieci LAN:
Lokalizację należy zaprojektować w uzgodnieniu z Inwestorem, zaprojektowana i
wykonana ilość punktów PEL powinna spełniać wymagania minimalne dla nw.
stanowisk
pracy oraz dla podłączenia urządzeń wielofunkcyjnych i urządzenia
Access-point , a
także dla podłączenia systemu SSWiN oraz CCTV:
w Stefie obsługi klienta planowane są:
1)
1 –no stanowisko okienkowe obsługi klienta - gniazda postaci keystonów z
adapterami umiejscowionymi w listwie ściennej - koryta 110x60; wyposażenie
w ilości na dla pojedynczego stanowiska PEL 3xGn RJ45 i 3xGn el (DATA)
plus 3xGn el 230V (bez blokady)
2)
1 urządzenie wielofunkcyjne 1x(2xRJ45 i 2xEl 230V)
w Strefie zaplecza planowane są:
1)
2 komputerowe stanowiska pracy 1x(PEL 2xRJ45 i 3xEL230V(DATA)),
2)
1 urządzenie wielofunkcyjne 1x( 2xRJ45 i 2xEl 230VDATA))
3)
1 punkt wyposażony w pojedyncze gniazdo RJ45 na potrzebę przyłączenia
access-pointa, znajdujący się w centralnym miejscu rewitalizowanego
pomieszczenia umieszczony 10 cm pod sufitem. W przypadku lokalizacji
z podwieszanym sufitem, może zostać schowany nad nim. Wówczas na
kratce z sufitu musi zostać naklejona naklejka z napisem AP.
Do każdego gniazda RJ45 należy dostarczyć patchcord o długości 3m
Punkt przyłączenia urządzenia alarmowe SSWiN i monitoringu CCTV
Do każdego ww. urządzenia należy doprowadzić kabel LAN w listwie ściennej- zapas
kabla 2m oraz dedykowane zasilanie z uziemieniem. Kabel po stronie urządzenia
monitoringu zakończyć wtykiem RJ45 Kabel po stronie szafy krosowej zakończyć
rozszyciem na patchpanelu z odpowiednim opisem.
Sieć telefoniczna będzie integralną częścią sieci LAN w oparciu o łączność
internetową
Dokumentacja powykonawcza sieci LAN
Dokumentacja powykonawcza musi być w formie papierowej oraz elektronicznej
(PDF).
Musi zawierać m.in.:
− Plan instalacji teletechnicznej
− Plan instalacji zasilającej
− Schemat rozdzielnic
− Widok rozdzielnic
− Wyniki pomiarów:
1) sieci LAN (pomiar certyfikowanym miernikiem) zawierający minimum (rodzaj
kabla, długość, mapę połączeń, tłumienność)
2) sieci elektrycznej
Wymagania odnośnie sprzętu aktywnego sieci LAN
− W celu uruchomienia w placówce pocztowej dowolnych usług urządzenia sieciowe
muszą spełniać poniższe założenia:
1.1. główny switch musi:
1.1.1. mieć możliwość ustawienia routingu (obsługę warstwy 3 modelu ISO/OSI),
1.1.2. posiadać wsparcie dla technologii PoE (minimum 4 porty),
1.2. pozostałe switche mogą być warstwy L2.
Ponadto wszystkie urządzenia muszą:

1.3. obsługiwać standard IEEE 802.1Q (VLANy),
1.4. wspierać protokoły SNMP, SNTP/NTP, STP,
1.5. umożliwiać zabezpieczenie dostępu do sieci IEEE 802.1X,
1.6. umożliwiać zdalne zarządzanie przez CLI poprzez ssh w pełnym zakresie komend,
1.7. posiadać lokalne zarządzanie poprzez port konsolowy RJ45,
1.8. posiadać możliwość wgrywania lub zgrywania konfiguracji po minimum TFTP lub
FTP.
1.9. posiadać możliwość montażu w szafie rackowej 19",
1.10.
oddzielne przechowywać konfigurację roboczą oraz startową, umożliwiając po
restarcie urządzenia automatyczny powrót do konfiguracji startowej (wzorcowej)
1.11.
posiadać możliwość zaplanowania restartu w dowolnych godzinach
1.12.
uwierzytelniać administratora poprzez serwer Radius i Tacacs z kluczem min.
17 znaków.
1.13.
obsługiwać monitoring on-line z możliwością badania przepływów NetFlow lub
SFlow
1.14.
posiadać gwarancję life-time producenta

Rekomendacje
Poniżej przedstawione są różne warianty sprzętowe, jakie mogą występować na
urzędach lub filiach. Szczegółową specyfikację rekomendowanych przełączników zawiera
załącznik nr 1 do niniejszego Programu F-U.
Urząd pocztowy wyposażony w nie więcej niż 8 urządzeń sieciowych.
W urzędzie pocztowym/filii urzędu pocztowego, w którym planuje się użytkowanie nie więcej
niż 8 urządzeń sieciowych rekomenduje się wyposażenie w switch (przełącznik)
zarządzany, min 10 portowy, warstwy L3 o podstawowych funkcjonalnościach z pkt. 2 oraz:
- liczba portów: 8 portów 10/100 i dodatkowo 2 porty dual-personality 1000Mb/s
Zaleca się aby po podłączeniu wszystkich urządzeń w lokalizacji dwa porty pozostały wolne
w przeciwnym wypadku zaplanowany switch jest za mały.
Rekomendowane modele (SW8-100-P-L3): HP2615-8 PoE+, Cisco Catalyst 2960X-24PSQL, OmniSwitch 6450-P10, EX2200-C-12P-2G, Aruba 2530-8 Poe+ J9780A
Urząd pocztowy wyposażony w nie więcej niż 24 urządzenia sieciowe.
W urzędzie pocztowym/filii urzędu pocztowego, w którym planuje się użytkowanie nie więcej
niż 24 urządzenia sieciowe rekomenduje się wyposażenie w switch (przełącznik)
zarządzany, 24 portowy, warstwy L3 o podstawowych funkcjonalnościach z pkt. 2 oraz:
- liczbę portów: min. 24 portów 10/100 oraz min. 2 porty dual-personality 10/100/1000
- w tym minimum połowa portów PoE.
Dodatkowo po podłączeniu wszystkich urządzeń w lokalizacji dwa porty muszą pozostać
wolne.
Rekomendowane modele (SW24-100-P-L3): HP2620-24 PPoE, Cisco Catalyst 2960X-24PSL, OmniSwitch 6450-P24, EX2200-24P
W przypadku zastosowania urządzeń innych niż ww. przełączniki switch ich
specyfikacje muszą spełniać (być co najmniej równoważne) wymagania techniczne
określone w załączniku nr 1 do niniejszego Programu F-U.
Zasilacz awaryjny:
Dostawa wraz z instalacją w szafie dystrybucyjnej zasilacza awaryjnego:
UPS min: 1,5 KVA.
1.1.11 Marketing (kaseton, semafor)
− montaż kasetonu reklamowego zgodnego z Księgą Standardów PP S.A. nad witryną,
aranżacją i w uzgodnieniu z właścicielem obiektu o długości l=2,5 mb, UWAGA:
dostawa kasetonu zgodnego z Księgą Standardów PP po stronie Zamawiającego,
1.1.12 Marketing (napisy, ekspozytury, ramki)
− dostawa i montaż elementów marketingowych po stronie Zamawiającego, zgodnych z
Księgą Standardów PP S.A. identyfikator plus piktogramy: dot. obsługi osób
niepełnosprawnych (szt =1), naklejki kierunkowe - otwieranie i zamykanie drzwi (szt =
2), naklejka kosz na śmieci (szt =1), informacja o godz. otwarcia UP (szt = 1),
naklejka instrukcja p.poż szt = 1, naklejka tel. alarmowe szt = 1, naklejka wyłącznik
prądu szt = 1, naklejka wyjście ewakuacyjne szt = 2
1.1.13 Skrytki pocztowe
− nie dotyczy
1.1.14 Kiosk internetowy
− nie dotyczy
1.1.15 Kiosk Pocztowy
− nie dotyczy

1.1.16 Listomat
− nie dotyczy
1.1.17 System kolejkowy
− nie dotyczy
1.1.18 Sprzęt IT
− nie dotyczy dostarczane przez Inwestora
1.1.19 Urządzenia wielofunkcyjne i niszczarki
− nie dotyczy, dostarczane przez Inwestora
1.1.20 Wagi pocztowe
− nie dotyczy, dostarczane przez Inwestora
1.1.21 Meble i siedziska
− dostawa i montaż Stanowiska listowo – paczkowego PT_R/PT_L l=240 cm 1 kpl.
po stronie Wykonawcy.
− dostawa i montaż szafki pod zlew po stronie Wykonawcy 1 kpl.
1.1.22 Fasownice
− Dostawa po stronie Zamawiającego,(fasownica szt 1)
uruchomienie i montaż do podłoża (mebli) po stronie Wykonawcy na stanowisku obsługi
klienta oraz zintegrowanie z system włamania i napadu oraz zamontowanych systemów
zabezpieczenia technicznego po stronie Wykonawcy, oraz przeszkolenie pracowników
PP z obsługi – 1 kpl.
1.1.23 Sejfy i multisejfy
− Sejf, dostawa po stronie Zamawiającego, montaż sejfu do podłoża (kotwienie) po stronie
Wykonawcy - 1 szt
− wraz z montażem na sejfie czujki wibracyjnej i podłączenie do systemu alarmu - montaż
po stronie wykonawcy - 1 szt (dostawa czujki po stronie Wykonawcy w ramach realizacji
systemu SSWiN).
1.1.24 Dodatkowe
− montaż gaśnicy PG4 – szt. 1 (dostawa gaśnicy po stronie Zamawiającego) oraz w toku
prowadzenia robót:
− zabezpieczenie osób i mienia związanych z pracą w obiekcie, utylizacja, wywóz gruzu i
śmieci, koszty związane ze zużyciem mediów i odprowadzeniem ścieków itp. po stronie
wykonawcy,
− dostawa i montaż 1 stanowiska pocztowego, uniwersalnego listowo-paczkowego z
dzieloną wagą, w.g załączonej aranżacji oraz Księgi Standardów, (lada obsługi
jednostanowiskowa o symbolach PD_R/PD_L) po stronie wykonawcy
−
−
−
−
−

Sprzęt i urządzenia dostarczane przez Zamawiającego :
dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu drukującego);
dostawa wagi pocztowej;
dostawa fasownic,
dostawa sejfu
mebli z wyłączeniem dostawy i montażu po stronie Wykonawcy stanowiska obsługi PD_R/PD_L – szt.1).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Godziny dostępności lokalu pod roboty adaptacyjne: od poniedziałku do piątku w godzinach
do ustalenia z użytkownikiem i właścicielem lokalu, sobota do ustalenia z użytkownikiem,
możliwa. praca wewnętrzna na 2 zmiany.
Prace będą wykonywane przy zamkniętej placówce.
Założenia w zakresie zatrudnienia:
możliwe maksymalne zatrudnienie to 3 osoby (kobiety/mężczyźni) pracujące na jednej
zmianie, przewiduje się jednorazowo maksymalnie ok.6 interesantów na sali operacyjnej.
Adaptacja pomieszczenia wynajmowanego na potrzeby – urzędu pocztowego
• prace budowlano instalacyjne możliwe do przeprowadzenia w godzinach dziennych z
zachowaniem ciszy nocnej
•

długi okres oczekiwania na poszczególne elementy wyposażenia ( drzwi, płytki
podłogowe,)

•

ewentualne problemy z dostawami materiałów budowlanych

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zakres robót będzie realizowany przy zamkniętym urzędzie. Prace budowlane
należy prowadzić w godzinach z wyłączeniem godzin ciszy nocnej i w uzgodnieniu z
właścicielem obiektu (budynek mieszkalno usługowy)
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i realizacji prac:
- Na w/w zadanie inwestycyjne wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
- Wykonanie robót wg programu funkcjonalno – użytkowego oraz KS i aranżacji.
- Dostawa i montaż uzgodnionego asortymentu wyposażenia.
- Dostawa materiałów i urządzeń.
- Wykonawca na bieżąco będzie prowadził wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym z
właścicielem lokalu, w zakresie zgodności z Księga Standardów, rzeczoznawcą ds.
higieniczno – sanitarnych, BHP i P-poż.
- Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa; zgody, pozwolenia, decyzje.
- Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia projektów na każdym etapie
projektowania ze służbami technicznymi PP i Właścicielem oraz dokona
ewentualnych wymaganych opłat związanych np. z ochroną.
2.2 Wymagania dotyczące architektury
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji
aranżacji przekazanej przez Zamawiającego, uzgodnionej z: BHP, P.POŻ,
użytkownikiem i właścicielem lokalu oraz wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiającego w zakresie zgodności z Księga Standardów.
2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji
W/w zadanie nie dotyczy konstrukcji.
2.4 Wymagania dotyczące instalacji
Dostosowanie instalacji lokalu w uzgodnieniu z właścicielem lokalu oraz wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiającego
2.5 Wymagania dotyczące wykończenia
Wykonanie prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego
projektowo-kosztorysową oraz Księga Standardów.

dokumentacją

2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu nie dotyczy
2.7

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz wykonawstwo robót winny
zapewnić trwałość elementów na min. 10 lat.

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji
3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien obejmować:
Projekt aranżacji wnętrz :
- 1 egz. w wersji papierowej,
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Projekt budowlany
- 3 egz. w wersji papierowej (projekt wykonawczy),
- 3 egz. w wersji papierowej (projekt powykonawczy),
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w
programie AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Projekt wykonawczy wielobranżowy ( branża elektryczna, budowlana ,sanitarna,
teletechniczna, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i
meble)
- 3 egz. w wersji papierowej (projekt wykonawczy),
- 3 egz. w wersji papierowej (projekt powykonawczy),
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
- 3 egz. w wersji papierowej
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
3.2 Dokumentacja powykonawcza
- 4 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),
- 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Kosztorys powykonawczy
- 2 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
Norma PRO oraz MS Office 2003 i PDF.
Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej.
- 3 egz. w wersji papierowej
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 i PDF.
Pomiary natężenia oświetlenia.
- 3 egz. w wersji papierowej
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 i PDF.
Pomiary sieci LAN
- 3 egz. w wersji papierowej
- 3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 i PDF.
Atesty i Aprobaty techniczne , oświadczenia Wykonawcy, uzgodnienia
- 4 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),
- 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.

3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Na materiały wbudowane przedłożyć odpowiednie certyfikaty, aprobaty
budowlane i atesty higieniczne. Dokumentacja powykonawcza powinna być
wykonana w 3 egz. i dodatkowo zawierać:
- Rzuty i opisy wykonanych robót we wszystkich branżach,
- Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej,
- Pomiary natężenia oświetlenia, podstawowego i awaryjnego
- Pomiary sieci LAN,
- Pomiary urządzeń wentylacji i klimatyzacji
- Badania kominiarskie przewodów wentylacyjnych,
- Atesty i aprobaty techniczne wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu,
- Oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi
systemów zabezpieczenia,
- Oświadczenie Wykonawcy o zdemontowaniu i przekazaniu elementów
systemu zabezpieczeń do PP CUK lub Naczelnika UP – nie dotyczy
przedmiotowej placówki,
- Oświadczenie Wykonawcy o wywiezieniu i utylizacji odpadów.
Odbiór robót nastąpi Komisyjnie po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu ich do odbioru.
4. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
- Zał. nr 1 - Szczegółowe specyfikacje przełączników – Switch
- Zał. nr 2 - Koncepcja aranżacji wraz z z lokalizacją istniejącej tablicy elektrycznej
lokalu i pom. WC (podane wymiary i wielkości należy zweryfikować na budowie oraz
zinwentaryzować)
- Zał. nr 3 – Plan rozmieszczenia urządzeń ESZT (zostanie przekazany jedynie
wybranemu Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia).
Opracowali:

1. Mirosław Guguła

2. Jerzy Majewski

3. Wojciech Rojek
Zatwierdzam

Załącznik nr 1
do programu Funkcjonalno – Użytkowego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE PRZEŁĄCZNIKÓW – Switch
SW8-100-P-L3
Wymagania minimalne dla przełącznika 8 portowy 10/100 Mb/s, PoE, L3, CLI
1. Architektura:
1.1. 8 (minimum) portów (RJ45) IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX z
Auto-MDI/MDIX (automatyczne wykrywanie przeplotu)
1.2. Dwa (minimum) dodatkowe porty typu dual-personality 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) lub jako miniGBIC (SFP) 1000BASE w standardzie IEEE 802.3z; lub odpowiedniki
1.3. Wydajność przełączania min 5 Gbps, szybkość przełączania pakietów 64 bajtowych minimum
4 milion pps
1.4. Obudowa z możliwością zamontowania w szafie rack 19" wraz z zestawem montażowym,
wysokość nie większą niż 1U,
1.5. Praca w zakresie temperatur od 0°C do 45°C
1.6. Obsługa ramek Jumbo
2. Zarządzanie urządzeniem:
2.1. Urządzenie musi mieć możliwość pełnego zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli. Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub dowolny port konsolowy USB.
2.2. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją.
2.3. Protokoły zarządzające: CLI (telnet, SSHv2), SNMPv1/v2c/v3, RMON,
3. Przełącznik musi zapewniać podstawowe funkcjonalności:
3.1. Obsługę protokołów:
3.1.1.802.1Q – VLAN standard,
3.1.2.802.1X – kontrola dostępu do sieci
3.1.3.802.1p – priorytetyzacja ruchu
3.1.4.802.1D – Spanning Tree Protocol (STP)
3.1.5.802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
3.1.6.802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
3.1.7.Per-VLAN Spanning Tree Protocol
3.1.8.802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
3.1.9. 802.1AB protokół identyfikacji sąsiedztwa LLDP,
3.1.10. Protokół LLDP-MED
3.1.11. Protokół synchronizacji czasu
3.1.12. Protokół transferu plików TFTP i bezpiecznego transferu plików np. Secure FTP lub
SCP
3.2. Obsługę funkcjonalności Voice VLAN,
3.3. Minimum routing statyczny,
3.4. Mechanizm przekazywanie pakietów na konkretny port zgodny z Port Mirroring lub
Span Port
3.5. Obsługę wysyłania statystyk ruchu zgodnie z sFlow lub Netflow lub J-Flow
3.6. Przekazywania zapytań DHCP (DHCP Relay)
3.7. Wsparcie dla IGMP snooping,
3.8. Traceroute dla procesu rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy, którą
podąża pakiet od źródła do celu
3.9. Mechanizm wykrywania połączeń jednokierunkowych dla interfejsów światłowodowych
spowodowanych np. awarią jednego z kierunków połączeń lub niewłaściwym krosowaniem
połączeń optycznych. W przypadku wykrycia takiego stanu interfejs powinien być
automatycznie dezaktywowany.
4. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
4.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji,
4.2. Uwierzytelnienie: TACACS+ z kluczem nie mniej niż 17 znaków (zgodne z RFC 1492)
4.3. Uwierzytelnienie RADIUS (zgodne z RFC 2138 i RFC 2866)

4.4. Uwierzytelnienie Multidomenowe w oparciu o IEEE 802.1X, która pozwala telefonom IP oraz
podłączonym do nich komputerom PC uwierzytelniać się na tym samym porcie
przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego
VLANu
4.5. Możliwość uwierzytelnienia poprzez 802.1X, web-based oraz MAC based na jeden port
4.6. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiającą uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
4.7. Obsługa list kontroli dostępu z możliwością identyfikacji ruchu za pomocą: adresów IP,
adresów MAC, numerów portu TCP/UDP. Listy kontroli dostępu muszą mieć możliwość
przypisywania do interfejsów VLAN.
4.8. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u lub source-port filtering, czyli możliwość blokowania
ruchu pomiędzy portami (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
wybranymi portami,
4.9. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z Port security lub MAC address lockout,
4.10. Ochronę ruchu w sieci LAN zgodnie z mechanizmem Storm control lub Storm Broadcast
4.11. Ochronę serwerów zgodnie z mechanizmem DHCP protection lub DHCP Snooping,
4.12. Ochronę ARP zgodne z mechanizmem ARP protection lub ARP Inspection
4.13. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
4.14. BPDU Guard lub STP BPDU port protection– funkcja umożliwiająca ochronę portu przed
obcymi ramkami BPDU
5. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości usług w
sieci:
5.1. Klasyfikacja ruchu do klas różnej, jakości obsługi protokołu IEEE 802.1p CoS (min. 8 klas w
tym wsparcie dla telefonii VoIP), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: rodzaj
protokołu, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP/UDP, Type of Service
5.2. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie.
6. Pozostałe wymagania:
6.1. Deklarowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami (MTBF) nie powinien być
mniejszy niż 20 lat.
6.2. Gwarancja typu lifetime na sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze standardowymi regułami
producenta
SW8-100-P-L2
Wymagania minimalne dla przełącznika 8 portowy 10/100 Mb/s, PoE, L2, CLI
7. Architektura:
7.1. 8 (minimum) portów (RJ45) IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX z
Auto-MDI/MDIX (automatyczne wykrywanie przeplotu)
7.2. Dwa (minimum) dodatkowe porty typu dual-personality 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) lub jako miniGBIC (SFP) 1000BASE w standardzie IEEE 802.3z; lub odpowiedniki
7.3. Wydajność przełączania min 5 Gbps, szybkość przełączania pakietów 64 bajtowych minimum
4 milion pps
7.4. Obudowa z możliwością zamontowania w szafie rack 19" wraz z zestawem montażowym,
wysokość nie większą niż 1U,
7.5. Praca w zakresie temperatur od 0°C do 45°C
7.6. Obsługa ramek Jumbo
8. Zarządzanie urządzeniem:
8.1. Urządzenie musi mieć możliwość pełnego zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli. Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub dowolny port konsolowy USB.
8.2. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją.
8.3. Protokoły zarządzające: CLI (telnet, SSHv2), SNMPv1/v2c/v3, RMON,
9. Przełącznik musi zapewniać podstawowe funkcjonalności:
9.1. Obsługę protokołów:
9.1.1.802.1Q – VLAN standard,
9.1.2.802.1X – kontrola dostępu do sieci
9.1.3.802.1p – priorytetyzacja ruchu
9.1.4.802.1D – Spanning Tree Protocol (STP)
9.1.5.802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

9.1.6.802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
9.1.7.Per-VLAN Spanning Tree Protocol
9.1.8.802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
9.1.9. 802.1AB protokół identyfikacji sąsiedztwa LLDP,
9.1.10. Protokół LLDP-MED
9.1.11. Protokół synchronizacji czasu
9.1.12. Protokół transferu plików TFTP i bezpiecznego transferu plików np. Secure FTP lub
SCP
9.2. Obsługę funkcjonalności Voice VLAN,
9.3. Obsługę routingu statycznego,
9.4. Mechanizm przekazywanie pakietów na konkretny port zgodny z Port Mirroring lub
Span Port
9.5. Obsługę wysyłania statystyk ruchu zgodnie z sFlow lub Netflow lub J-Flow
9.6. Przekazywania zapytań DHCP (DHCP Relay)
9.7. Wsparcie dla IGMP snooping,
9.8. Traceroute dla procesu rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy, którą
podąża pakiet od źródła do celu
9.9. Mechanizm wykrywania połączeń jednokierunkowych dla interfejsów światłowodowych
spowodowanych np. awarią jednego z kierunków połączeń lub niewłaściwym krosowaniem
połączeń optycznych. W przypadku wykrycia takiego stanu interfejs powinien być
automatycznie dezaktywowany.
10. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
10.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji,
10.2. Uwierzytelnienie: TACACS+ z kluczem nie mniej niż 17 znaków (zgodne z RFC 1492)
10.3. Uwierzytelnienie RADIUS (zgodne z RFC 2138 i RFC 2866)
10.4. Uwierzytelnienie Multidomenowe w oparciu o IEEE 802.1X, która pozwala telefonom IP oraz
podłączonym do nich komputerom PC uwierzytelniać się na tym samym porcie
przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego
VLANu
10.5. Możliwość uwierzytelnienia poprzez 802.1X, web-based oraz MAC based na jeden port
10.6. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiającą uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
10.7. Obsługa list kontroli dostępu z możliwością identyfikacji ruchu za pomocą: adresów IP,
adresów MAC, numerów portu TCP/UDP. Listy kontroli dostępu muszą mieć możliwość
przypisywania do interfejsów VLAN.
10.8. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u lub source-port filtering, czyli możliwość blokowania
ruchu pomiędzy portami (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
wybranymi portami,
10.9. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z Port security lub MAC address lockout,
10.10.
Ochronę ruchu w sieci LAN zgodnie z mechanizmem Storm control lub Storm
Broadcast
10.11.
Ochronę serwerów zgodnie z mechanizmem DHCP protection lub DHCP Snooping,
10.12.
Ochronę ARP zgodne z mechanizmem ARP protection lub ARP Inspection
10.13.
Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
10.14.
BPDU Guard lub STP BPDU port protection– funkcja umożliwiająca ochronę portu
przed obcymi ramkami BPDU
11. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości usług w
sieci:
11.1. Klasyfikacja ruchu do klas różnej, jakości obsługi protokołu IEEE 802.1p CoS (min. 8 klas w
tym wsparcie dla telefonii VoIP), poprzez wykorzystanie następujących parametrów: rodzaj
protokołu, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP/UDP, Type of Service
11.2. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie.
12. Pozostałe wymagania:
12.1. Deklarowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami (MTBF) nie powinien być
mniejszy niż 20 lat.
12.2. Gwarancja typu lifetime na sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze standardowymi regułami
producenta
SW24-100-P-L3

Wymagania minimalne dla przełącznika 24 portowego 10/100 Mb/s, PoE, L3, CLI
1. Architektura:
1.1. 24 (minimum) portów (RJ45) IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX z
Auto-MDI/MDIX (automatyczne wykrywanie przeplotu),
1.2. Dwa (minimum) dodatkowe porty typu dual-personality/odpowiedniki 10/100/1000 (IEEE 802.3
Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) lub jako
mini-GBIC (SFP) 1000BASE w standardzie IEEE 802.3z
1.3. IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ na minimum 12 portach (RJ45).
1.4. Wydajność przełączania min 8,8 Gbps, szybkość przełączania pakietów 64 bajtowych
minimum 9 milion pps
1.5. Obudowa z możliwością zamontowania w szafie rack 19" wraz z zestawem montażowym,
wysokość nie większą niż 1U,
1.6. praca w zakresie temperatur od 5°C do 40°C
1.7. Obsługa ramek Jumbo
4116013
2. Zarządzanie urządzeniem:
2.1. Urządzenie musi mieć możliwość pełnego zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli. Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub dowolny port konsolowy USB.
2.2. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją.
2.3. Protokoły zarządzające: CLI (telnet, SSHv2), SNMPv1/v2c/v3, RMON,
3. Przełącznik musi zapewniać podstawowe funkcjonalności:
3.1. Obsługę protokołów:
3.1.1.802.1Q – VLAN standard,
3.1.2.802.1X – kontrola dostępu do sieci
3.1.3.802.1p – priorytetyzacja ruchu
3.1.4.802.1D – Spanning Tree Protocol (STP)
3.1.5.802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
3.1.6.802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
3.1.7.Per-VLAN Spanning Tree Protocol
3.1.8.802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
3.1.9. 802.1AB protokół identyfikacji sąsiedztwa LLDP
3.1.10. protokół LLDP-MED
3.1.11. protokół synchronizacji czasu
3.1.12. protokół transferu plików TFTP i bezpiecznego transferu plików np. Secure FTP lub SCP
3.2. Obsługę funkcjonalności Voice VLAN,
3.3. Zapewnienie routingu warstwy trzeciej modelu ISO/OSI:
3.3.1.Routing statyczny
3.3.2.Obsługa protokołów routingu RIPv1 i RIPv2,
3.4. umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu
pojawiających się na nim ramek i przesyłania ich do zdalnego urządzenia monitorującego,
poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN).
3.5. Mechanizm umożliwiający obserwację ruchu na określonym porcie poprzez kopiowanie całego
ruchu i przesyłanie na konkretny port zgodny z Port Mirroring lub Span Port
3.6. obsługę wysyłania statystyk ruchu zgodnie z sFlow lub Netflow lub J-Flow
3.7. przekazywania zapytań DHCP (DHCP Relay)
3.8. Wsparcie dla IGMP Snooping,
3.9. Traceroute dla procesu rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy, którą
podąża pakiet od źródła do celu
3.10. mechanizm wykrywania połączeń jednokierunkowych dla interfejsów światłowodowych
spowodowanych np. awarią jednego z kierunków połączeń lub niewłaściwym krosowaniem
połączeń optycznych. W przypadku wykrycia takiego stanu interfejs powinien być
automatycznie dezaktywowany.
4. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
4.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji,
4.2. Uwierzytelnienie: TACACS+ z kluczem nie mniej niż 17 znaków (zgodne z RFC 1492)
4.3. Uwierzytelnienie RADIUS (zgodne z RFC 2138 i RFC 2866)
4.4. Uwierzytelnienie Multidomenowe w oparciu o IEEE 802.1X, która pozwala telefonom IP oraz
podłączonym do nich komputerom PC uwierzytelniać się na tym samym porcie

przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego
VLANu
4.5. Możliwość uwierzytelnienia poprzez 802.1X, web-based oraz MAC based na jeden port
4.6. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiającą uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
4.7. Obsługa list kontroli dostępu z możliwością identyfikacji ruchu za pomocą: adresów IP,
adresów MAC, numerów portu TCP/UDP. Listy kontroli dostępu muszą mieć możliwość
przypisywania do interfejsów VLAN.
4.8. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLAN-u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
wybranymi portami,
4.9. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z Port security lub MAC address lockout,
4.10. Ochronę ruchu w sieci LAN zgodnie z mechanizmem Storm control lub Storm Broadcast
4.11. Ochronę serwerów zgodnie z mechanizmem DHCP protection lub DHCP Spoofing,
4.12. Ochronę ARP zgodne z mechanizmem ARP protection lub ARP Inspection
4.13. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
4.14. BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portu w momencie odebrania na tym
porcie ramek BPDU
5. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w
sieci:
5.1. obsługa protokołu IEEE 802.1p CoS (min. 8 klas w tym wsparcie dla telefonii VoiP),
5.2. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP,
źródłowy/docelowy port TCP,
5.3. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi
(policing, rate limiting). Ograniczanie pasma może być skonfigurowane, na podstawie,
źródłowego/docelowego adresu IP, źródłowego/ docelowego adresu MAC, informacji o
porcie TCP/UDP lub dowolnej kombinacji tych pól
6. Pozostałe wymagania:
6.1. Deklarowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami (MTBF) nie powinien być
mniejszy niż 20 lat.
6.2. Gwarancja typu lifetime na sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze standardowymi regułami
producenta .
SW24-1000-P-L3
Wymagania minimalne dla przełącznika 24 portowego 10/100/1000 Mb/s, PoE, L3, CLI
1. Architektura:
1.1. 24 (minimum) portów (RJ45) IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX,
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T z Auto-MDI/MDIX (automatyczne wykrywanie przeplotu)
1.2. dwa (minimum) porty mini-GBIC (SFP) 1000BASE w standardzie IEEE 802.3z mogące
pracować niezaleźnie od portów RJ45 lub w trybie dual-personality z portami RJ45
1.3. IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ na minimum 12 portach (RJ45).
1.4. Wydajność przełączania minimum 52 Gbps, szybkość przełączania pakietów 64 bajtowych
minimum 40 milion pps
1.5. Obudowa z możliwością zamontowania w szafie rack 19" wraz z zestawem montażowym,
wysokość nie większą niż 1U,
1.6. praca w zakresie temperatur od 5°C do 40°C
1.7. Obsługa ramek Jumbo
2. Zarządzanie urządzeniem:
2.1. Urządzenie musi mieć możliwość pełnego zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli. Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub dowolny port konsolowy USB.
2.2. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją.
2.3. Protokoły zarządzające: CLI (telnet, SSHv2), SNMPv1/v2c/v3, RMON,
3. Przełącznik musi zapewniać podstawowe funkcjonalności:
3.1. Obsługę protokołów:
3.1.1.802.1Q – VLAN standard,
3.1.2.802.1X – kontrola dostępu do sieci
3.1.3.802.1p – priorytetyzacja ruchu
3.1.4.802.1D – Spanning Tree Protocol (STP)

3.1.5.802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
3.1.6.802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
3.1.7.Per-VLAN Spanning Tree Protocol
3.1.8.802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
3.1.9. 802.1AB protokół identyfikacji sąsiedztwa LLDP
3.1.10. protokół LLDP-MED
3.1.11. protokół synchronizacji czasu
3.1.12. protokół transferu plików TFTP i bezpiecznego transferu plików np. Secure FTP lub
SCP
3.2. Obsługę funkcjonalności Voice VLAN,
3.3. Zapewnienie routingu warstwy trzeciej modelu ISO/OSI:
3.3.1.Routing statyczny
3.3.2.Obsługa protokołów routingu RIPv1 i RIPv2,
3.4. Mechanizm umożliwiający obserwację ruchu na określonym porcie poprzez kopiowanie
całego ruchu i przesyłanie na konkretny port zgodny z Port Mirroring lub Span Port
3.5. obsługę wysyłania statystyk ruchu zgodnie z sFlow lub Netflow lub J-Flow
3.6. przekazywania zapytań DHCP (DHCP Relay)
3.7. Wsparcie dla IGMP Snooping,
3.8. Traceroute dla procesu rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy, którą
podąża pakiet od źródła do celu
3.9. mechanizm wykrywania połączeń jednokierunkowych dla interfejsów światłowodowych
spowodowanych np. awarią jednego z kierunków połączeń lub niewłaściwym krosowaniem
połączeń optycznych. W przypadku wykrycia takiego stanu interfejs powinien być
automatycznie dezaktywowany.
4. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
4.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji,
4.2. Uwierzytelnienie: TACACS+ z kluczem nie mniej niż 17 znaków (zgodne z RFC 1492)
4.3. Uwierzytelnienie RADIUS (zgodne z RFC 2138 i RFC 2866)
4.4. Uwierzytelnienie Multidomenowe w oparciu o IEEE 802.1X, która pozwala telefonom IP oraz
podłączonym do nich komputerom PC uwierzytelniać się na tym samym porcie
przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego
VLANu
4.5. Możliwość uwierzytelnienia poprzez 802.1X, web-based oraz MAC based na jeden port
4.6. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiającą uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
4.7. Obsługa list kontroli dostępu z możliwością identyfikacji ruchu za pomocą: adresów IP,
adresów MAC, numerów portu TCP/UDP. Listy kontroli dostępu muszą mieć możliwość
przypisywania do interfejsów VLAN.
4.8. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLAN-u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
wybranymi portami,
4.9. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z Port security lub MAC address lockout,
4.10. Ochronę ruchu w sieci LAN zgodnie z mechanizmem Storm control lub Storm Broadcast
4.11. Ochronę serwerów zgodnie z mechanizmem DHCP protection lub DHCP Spoofing,
4.12. Ochronę ARP zgodne z mechanizem ARP protection lub ARP Inspection
4.13. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
4.14. BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portu w momencie odebrania na tym
porcie ramek BPDU
5. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w
sieci:
5.1. obsługa protokołu IEEE 802.1p CoS (min. 8 klas w tym wsparcie dla telefonii VoiP),
5.2. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP,
źródłowy/docelowy port TCP,
5.3. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi
(policing, rate limiting). Ograniczanie pasma może być skonfigurowane, na podstawie,
źródłowego/docelowego adresu IP, źródłowego/docelowego adresu MAC, informacji o
porcie TCP/UDP lub dowolnej kombinacji tych pól
6. Pozostałe wymagania:

6.1. Deklarowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami (MTBF) nie powinien być
mniejszy niż 20 lat.
6.2. Gwarancja typu lifetime na sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze standardowymi regułami
producenta .
SW48-1000-P-L2
Wymagania minimalne dla przełącznika 48 portowego 10/100/1000 Mb/s, PoE, L2, CLI
1. Architektura:
1.1. 48 (minimum) portów (RJ45) IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX,
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T z Auto-MDI/MDIX (automatyczne wykrywanie przeplotu)
1.2. dwa (minimum) dodatkowe porty typu mini-GBIC (SFP) 1000BASE w standardzie IEEE
802.3z
1.3. Wydajność przełączania minimum 100 Gbps, szybkość przełączania pakietów 64 bajtowych
minimum 75 milion pps
1.4. IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ na minimum 24 portach (RJ45).
1.5. Obudowa z możliwością zamontowania w szafie rack 19" wraz z zestawem montażowym,
wysokość nie większą niż 1U,
1.6. praca w zakresie temperatur od 5°C do 40°C
1.7. Obsługa ramek Jumbo
2. Zarządzanie urządzeniem:
2.1. Urządzenie musi mieć możliwość pełnego zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu
konsoli. Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub dowolny port konsolowy USB.
2.2. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją.
2.3. Protokoły zarządzające: CLI (telnet, SSHv2), SNMPv1/v2c/v3, RMON,
3. Przełącznik musi zapewniać podstawowe funkcjonalności:
3.1. Obsługę protokołów:
3.1.1.802.1Q – VLAN standard,
3.1.2.802.1X – kontrola dostępu do sieci
3.1.3.802.1p – priorytetyzacja ruchu
3.1.4.802.1D – Spanning Tree Protocol (STP)
3.1.5.802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
3.1.6.802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
3.1.7.Per-VLAN Spanning Tree Protocol
3.1.8.802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
3.1.9. 802.1AB protokół identyfikacji sąsiedztwa LLDP
3.1.10. protokół LLDP-MED
3.1.11. protokół synchronizacji czasu
3.1.12. protokół transferu plików TFTP i bezpiecznego transferu plików np. Secure FTP lub
SCP
3.2. Obsługę funkcjonalności Voice VLAN,
3.3. Obsługę routingu statycznego,
3.4. Mechanizm umożliwiający obserwację ruchu na określonym porcie poprzez kopiowanie całego
ruchu i przesyłanie na konkretny port zgodny z Port Mirroring lub
Span Port
3.5. Obsługę wysyłania statystyk ruchu zgodnie z sFlow lub Netflow lub J-Flow
3.6. Przekazywania zapytań DHCP (DHCP Relay)
3.7. Wsparcie dla IGMP Snooping,
3.8. Traceroute dla procesu rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy, którą
podąża pakiet od źródła do celu
3.9. Mechanizm wykrywania połączeń jednokierunkowych dla interfejsów światłowodowych
spowodowanych np. awarią jednego z kierunków połączeń lub niewłaściwym krosowaniem
połączeń optycznych. W przypadku wykrycia takiego stanu interfejs powinien być
automatycznie dezaktywowany.
4. Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
4.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji,
4.2. Uwierzytelnienie: TACACS+ z kluczem nie mniej niż 17 znaków (zgodne z RFC 1492)
4.3. Uwierzytelnienie RADIUS (zgodne z RFC 2138 i RFC 2866)

4.4. Uwierzytelnienie Multidomenowe w oparciu o IEEE 802.1X, która pozwala telefonom IP oraz
podłączonym do nich komputerom PC uwierzytelniać się na tym samym porcie
przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego
VLANu
4.5. Możliwość uwierzytelnienia poprzez 802.1X, web-based oraz MAC based na jeden port
4.6. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiającą uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
4.7. Obsługa list kontroli dostępu z możliwością identyfikacji ruchu za pomocą: adresów IP,
adresów MAC, numerów portu TCP/UDP. Listy kontroli dostępu muszą mieć możliwość
przypisywania do interfejsów VLAN.
4.8. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLAN-u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
wybranymi portami,
4.9. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z Port security lub MAC address lockout,
4.10. Ochronę ruchu w sieci LAN zgodnie z mechanizmem Storm control lub Storm Broadcast
4.11. Ochronę serwerów zgodnie z mechanizmem DHCP protection lub DHCP Spoofing,
4.12. Ochronę ARP zgodne z mechanizem ARP protection lub ARP Inspection
4.13. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
4.14. BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portu w momencie odebrania na tym
porcie ramek BPDU
5. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w
sieci:
5.1. Obsługa protokołu IEEE 802.1p CoS (min. 8 klas w tym wsparcie dla telefonii VoiP),
5.2. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP,
źródłowy/docelowy port TCP,
5.3. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi
(policing, rate limiting). Ograniczanie pasma może być skonfigurowane, na podstawie,
źródłowego/docelowego adresu IP, źródłowego/doceloweo adresu MAC, informacji o porcie
TCP/UDP lub dowolnej kombinacji tych pól
6. Pozostałe wymagania:
6.1. Deklarowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami (MTBF) nie powinien być
mniejszy niż 20 lat.
Gwarancja typu lifetime na sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze standardowymi regułami producenta.

Załącznik nr 2
Rysunek - Koncepcja aranżacji
wraz z z lokalizacją: istniejącej tablicy elektrycznej lokalu i pomieszczenia WC
(podane wymiary i wielkości należy zweryfikować na budowie oraz zinwentaryzować)

