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W ramach zamówienia planowane są dostawy i usługi zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 

Lp.  Nazwa urządzenia / usługi  Ilość 

1.   Drzwi antywłamaniowe klasy C o odporności ogniowej EI30 z montażem  1 

2.   System Kontroli Dostępu  1 

3.   Klimatyzacja  1 

4.   Zasilanie urządzeń serwerowni  1 

5.   Szafa teleinformatyczna 42U z wyposażeniem  1 

6.   UPS 15 kVA  1 

7.   Szpachlowanie, malowanie  1 

8.   Projekt instalacji logicznych i elektrycznych  1 

9.   Wykonanie okablowania sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym  1 

 
 
Wszystkie dostawy i usługi instalacyjno konfiguracyjne muszą być zgodne z Programem Funkcjonalno 
Użytkowym  (PFU)  stanowiącym  załącznik  nr 9  do  SIWZ.  Jeżeli  parametry  urządzeń  opisanych 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia różnią się od parametrów urządzeń zamieszczonych 
w  PFU,  to  należy  przyjąć  za  obowiązujące minimalne  parametry  techniczne  opisane w  niniejszym 
dokumencie. 
 
Na wszystkie prace  i urządzenia, przy które nie zostały wskazane okresy gwarancyjne, Zamawiający 
wymaga minimum 3 lata gwarancji producenta.   
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1. Drzwi antywłamaniowe klasy C o odporności ogniowej EI30 z montażem 

Istniejące  drzwi  wraz  z  ościeżnicą  należy  wymienić  na  drzwi  antywłamaniowe  ognioodporne 
o odporności  na  włamanie  minimum  RC3  wg  PN‐EN  1627:2011  oraz  o  odporności  ogniowej  EI30 
o wymiarach  co najmniej  100  cm  szerokość na  210  cm wysokość. Drzwi muszą być wyposażone w  2 
zamki  atestowane w  klasie  C  oraz muszą  posiadać  tabliczkę  znamionową  zawierającą  potwierdzenie 
posiadania Certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Instytutu Techniki Budowlanej. 

Drzwi  muszą  być  wyposażone  w  rygiel  elektromagnetyczny  rewersyjny,  niskoprądowy  lub  zworę 
elektromagnetyczną wraz zasilaczem buforowym, akumulatorem oraz wyłącznikiem ewakuacyjnym.  

Drzwi  mają  współpracować  z  kontrolą  dostępu  polegającą  na  zamontowaniu  kontrolera  dostępu 
rejestrującego wejścia do pomieszczenia serwerowni, komunikacja z rejestratorem odbywać się ma za 
pomocą RJ45 lub portu RS‐232. 

Po wymianie  drzwi  należy  uzupełnić  ubytki w  tynku,  a  następnie  pomalować  ścianę  farbą  emulsyjną 
zgodnie z kolorami ścian serwerowni. 

2. System Kontroli Dostępu 

System  zabezpieczenia  dostępu  do  pomieszczenia  serwerowni ma  składać  się  z  urządzenia  kontroli 
dostępu bazującego na identyfikacji użytkowników za pomocą kodów PIN.  

System musi co najmniej: 

 Posiadać jedno wyjście przekaźnikowe oraz dwa wyjścia tranzystorowe; 

 Współpracować z czujnikiem otwarcia drzwi (również należy dostarczyć); 

 Posiadać kod administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników; 

 Posiadać kod główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka; 

 Posiadać możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu; 

 Posiadać możliwość programowania długości kodów i indeksowania użytkowników; 

 Posiadać nielotną pamięć. 

3. Klimatyzacja 

W  pomieszczeniu  serwerowni  należy  zainstalować  i  uruchomić  system  klimatyzacji.  Urządzenia 
klimatyzacji muszą spełniać minimalne wymagania zgodne z poniższym opisem. 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Wymagania 
podstawowe 

Ze względu  na  charakterystykę  pomieszczenia wymagany  jest  układ  składający  się  z jednostki 
wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej. 

Jednostka  wewnętrzna,  przeznaczona  do  układów  inverter  (płynna  regulacja  wydajności) 
o modelu  chłodząco‐grzejącym  zostanie  zamontowana  na  zewnętrznej  ścianie  budynku. Układ 
(jednostka wewnętrzna + zewnętrzna) wyposażony będzie w: 

‐ automatyczny restart; 
‐ zaawansowany automatyczny tryb pracy; 
‐ czynnik chłodniczy R410A; 
‐ pilot bezprzewodowy; 
‐ niski poziom hałasu. 
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Parametry pracy 

Wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW; 

Wydajność powietrza: musi mieścić się w zakresie 250 / 690 m3/h; 

Poziom hałasu: nie większy niż 45dB dla jednostki wewnętrznej i 50 dB dla jednostki zewnętrznej; 

Zasilanie: z jednostki zewnętrznej; 

Filtry  Urządzenie musi być wyposażone w filtr przeciw zapachowy i pilot bezprzewodowy. 

Inne 

urządzenie musi umożliwiać: 

‐ automatyczny restart po wyłączeniu napięcia; 
‐ automatyczną pracę żaluzji; 
‐ 3‐stopniowy nawiew powietrza; 
‐ tryb ekonomicznego chłodzenia; 
‐ 24‐godzinne programowanie; 
‐ zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu. 

Klasa energetyczna  Urządzenie musi się mieścić w klasie energetycznej A na poziomie minimum A+. 

Certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.  

Atest PZH.  

W przypadku braku w/w  certyfikatów na  internetowych  stronach producenta,  Zamawiający na 
etapie  podpisania  umowy  będzie  wymagał  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających 
spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. 

Gwarancja 

Gwarancja producenta minimum 3 lata na cały układ klimatyzacji. W razie wystąpienia usterek po 
zakończeniu  realizacji  zamówienia, należy  je usunąć w  ramach udzielonej gwarancji w ciągu 36 
godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

W  trakcie  trwania  okresu  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania 
nieodpłatnych przeglądów i konserwacji zainstalowanego klimatyzatora minimum 1 raz w roku. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i  nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z  wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia  testu  ich  poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren  Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  dostarczonego  produktu  nie 
może  stanowić  naruszenia  majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie 
wymagał  dostarczenia  wraz  z  urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta 
potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

4. Zasilanie urządzeń serwerowni 

Instalacja zasilania urządzeń serwerowni musi być wykonana zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 
do SIWZ. 

5. Szafa teleinformatyczna 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rodzaj 
Szafa  stojąca  typu  RACK  o  wymiarach  42U  800x1000  na  cokole  z  płytą  dolną  otworowaną 
umożliwiającą doprowadzenie okablowania. 

Opis 
Elementy szafy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. 

Szkielet stalowy malowany proszkowo lub ocynkowany. 

Drzwi 
Drzwi przednie stalowe zamykane na zamek. 

Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem. 
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Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka. 

Wyposażenie 

Minimum  trzy  półki,  dwie  listwy  zasilająca  16A  z  minimum  6  gniazdami  w obudowie 
aluminiowej, panel wentylacyjny z czterema wentylatorami. 

Szafa serwerowa musi być dostarczona wraz z urządzeniami aktywnymi sieci w postaci dwóch 
przełączników sieciowych zarządzalnych 24 portowych. 

Inne  Szafę serwerową należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni. 

Gwarancja 

Wymagana jest minimum 3 letnia gwarancja. 

Okres  gwarancji  liczony  będzie  od  daty  sporządzenia  protokołu  zdawczo‐odbiorczego 
przedmiotu zamówienia. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia  testu  ich poprawnej 
pracy. 

Urządzenie aktywne sieci 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa 

Obudowa typu RACK 19”; 

Wysokość maksymalna 1U; 

Wewnętrzny zasilacz 230V AC oraz możliwość zastosowania zasilacza redundantnego; 

Pamięć 
Wbudowana pamięć RAM min. 512MB; 

Wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 200MB; 

Porty 

24 x 10/100/1000Base‐T; 

4 x 1G SFP; 

Urządzenie musi umożliwiać  jednoczesne wykorzystanie minimum 28 portów.  Jeżeli do obsługi 
wymaganych  portów  potrzebna  jest  licencja  to  należy  ją  dostarczyć  w  ramach  niniejszego 
postępowania; 

Porty 1G SFP muszą mieć możliwość obsługi standardów  1GBase‐LX, 1Gbase‐SX; 

Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash. 

Wydajność 

Matryca przełączająca o wydajności min. 200 Gbps;  

Wydajność przełączania przynajmniej 60 Mpps; 

Obsługa min. 16 000 adresów MAC; 

Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ); 

Możliwość skonfigurowania min. 512 interfejsów vlan interface SVI; 

Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9600 bajtów 

Wydajność połączenia w stos min. 40 Gb/s. 

Routing 

Obsługa min. 8 000 tras dla routingu Ipv4; 

Obsługa min. 2 000 tras dla routingu Ipv6; 

Obsługa min. 25 wirtualnych tablic routingu‐forwardingu (VRF) 

Protokoły 

Obsługa protokołu GVRP; 

Wsparcie  dla  protokołów  IEEE  802.1w  Rapid  Spanning  Tree  oraz  IEEE  802.1s Multi‐Instance 
Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP; 

Obsługa protokołów LLDP i LLDP‐MED.; 

Obsługa protokołu UDLD. 

Obsługa kolejek  Implementacja  co  najmniej  ośmiu  kolejek  sprzętowych  QoS  na  każdym  porcie wyjściowym  z 
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możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach; 

Klasyfikacja  ruchu  do  klas  różnej  jakości  obsługi  (QoS)  poprzez  wykorzystanie  następujących 
parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, 
źródłowy port TCP, docelowy port TCP. 

Łączenie w stos 

Przełącznik musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem funkcjonalności: 

 Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP; 

 min. 8 jednostek w stosie; 

 magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s; 

 możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do 
różnych jednostek w stosie (ang. Cross‐stack link aggregation); 

 stos przełączników powinien być widoczny w sieci  jako  jedno urządzenie  logiczne z punktu 
widzenia protokołu Spanning‐Tree; 

Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych modułów stackujących lub licencji 
to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający  wymaga ich dostarczenia. 

Zamawiający dopuszcza  aby możliwość    łączenia w  stosy była  realizowana  za  pomocą portów 
typu uplink. 

Bezpieczeństwo 

Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci 

 min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę; 

 autoryzacja  użytkowników w  oparciu  o  IEEE  802.1x  z możliwością  przydziału VLANu  oraz 
dynamicznego przypisania listy ACL; 

 możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal 
WWW; 

 zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSH za pomocą protokołów Ipv4 i Ipv6; 

 możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, Ipv4, Ipv6, porty TCP/UDP; 

 obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN 
oraz private VLAN (lub równoważny); 

 możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP. 

Zarządzanie i 
monitoring 

Możliwość  lokalnej  i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu 
pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do 
innego portu oraz poprzez określony VLAN; 

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); 

Dedykowany  port  konsoli  oraz  dedykowany  port  zarządzający  out‐of‐band  10/100Base‐T 
Ethernet; 

Mechanizm do badania  jakości połączeń  (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów  jak: 
jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP; 

Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP 
SLA; 

Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej 
próbki  oraz  odstępu  czasowego  pomiędzy  kolejnymi  wysyłanymi  pakietami  UDP  w  ramach 
pojedynczej próbki; 

Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach 
niniejszego postępowania. 

Inne 

Urządzenie musi być zamontowane w szafie RACK i uruchomione.  

Porty Base‐T muszą być połączone za pomocą kabli krosowych z odpowiednimi gniazdami RJ45 
w panelach krosowych sieci LAN. 

Urządzenie musi być skonfigurowane zgodnie ze wskazaniami  i uzgodnieniami z Zamawiającym 
na  etapie  instalacji.  Konfiguracja  powinna  zapewniać  minimum  2  podsieci  (VLAN)  oraz 
umożliwiać autoryzację IEEE 802.1x. 
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Certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne.  

W  przypadku  braku  w/w  deklaracji  na  internetowych  stronach  producenta,  Zamawiający  na 
etapie  weryfikacji  oferty  będzie  wymagał  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających 
spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. 

Gwarancja 

Gwarancja producenta minimum 5 lat. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo‐odbiorczego przedmiotu 
zamówienia. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i  nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia  testu  ich  poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  dostarczonego  produktu  nie 
może  stanowić  naruszenia  majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie 
wymagał  dostarczenia  wraz  z  urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta 
potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

6. Zasilacz awaryjny UPS 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Informacje ogólne  

UPS o mocy znamionowej   15 kVA  i mocy czynnej 13,5 kW, wyposażony w baterie 
szczelne bezobsługowe umieszczone wewnątrz obudowy, pozwalający na autonomię 
podczas pracy awaryjnej nie mniej niż 5 min przy zakładanym obciążeniu 100% mocy 
czynnej. 

Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9. 

Urządzenie  musi  umożliwiać  pracuję  w  trybie  true  on‐line  i  technologii 
beztransformatorowej, zbudowany w oparciu o tranzystory IGBT.  

Urządzenie musi być wyposażone w  ładowarkę akumulatorów o prądzie  ładowania 
10A, umożliwiającą automatyczne regulowanie prądu ładowania baterii w zależności 
od pojemności zainstalowanych akumulatorów. 

Urządzenie  ma  zapewnić  podtrzymanie  zasilania  po  zaniku  zasilania  głównego 
zarówno  dla  urządzeń  zamontowanych  w serwerowni,  jaki  i  sprzętu 
komputerowego. 

Urządzenie musi być wyposażone w sterowanie mikroprocesorowe DSP+µP układów 
wejściowych i wyjściowych zapewniające pracę jednostki UPS zgodnie z najnowszymi 
wymogami ochrony środowiska i emisji zakłóceń EMC. 

Musi posiadać możliwość współpracy z agregatami prądotwórczymi. 

Znamionowe napięcie wejściowe  3x400V + N ±20% 

Częstotliwość znamionowa 
napięcia wejściowego 

50 Hz 

Tolerancja 
Tolerancja napięcia wejściowego +/‐ 20% przy obciążeniu 100%; 

Tolerancja częstotliwości wejściowej 40‐72 Hz; 

Kształt napięcia wyjściowego  Sinusoidalny 

Interfejsy 

Min. 1x RS232. 

1 x Ethernet 10/100 MB. 

Złącze EPO do wyłącznika przeciw‐pożarowego. 

Zakres regulacji  Urządzenie  musi  posiadać  możliwość  ograniczenia  czasu  podtrzymania  przez 
ustawienie maksymalnego czasu pracy z baterii w zakresie min 1‐65000 s, w krokach 
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co 1 sekundę. 

Urządzenie musi posiadać możliwość wyboru czasu, po jakim UPS zostanie załączony 
po powrocie napięcia wejściowego w zakresie min 1‐250s w krokach co 1 sekundę. 

Musi posiadać możliwość ustawienia ograniczenia przeciążenia w zakresie minimum 
0‐103% w krokach co 1%. 

Zarządzanie 
Urządzenie  musi  być  dostarczone  z  oprogramowaniem  w  języku  polskim 
monitorującym i zarządzającym pracą UPS‐a. 

Inne 

Musi posiadać zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy 15 kVA oraz musi być 
wyposażone w redundantny zasilacz pomocniczy bypassu automatycznego. 

Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS‐a w języku polskim; 

Wyświetlacz LCD. 

Musi umożliwiać graficzną wizualizację kształtu napięcia i prądu. 

Musi umożliwiać automatyczną diagnostykę parametrów urządzenia UPS i baterii na 
panelu UPS‐a  i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania  i monitorowania 
UPS. 

Musi  posiadać  możliwość  zdalnego  włączenia  i  wyłączenia  zasilacza  UPS, 
przełączenia zasilania obciążenia z inwertera na wewnętrzny bypass i odwrotnie. 

Instalacja  i  uruchomienie  zasilacza  UPS  powinno  być  zapewnione  przez 
autoryzowany serwis producenta oferowanego zasilacza UPS. 

Certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne.  

W  przypadku  braku  w/w  certyfikatów  na  internetowych  stronach  producenta, 
Wykonawca  będzie musiał  dołożyć  dokumenty  potwierdzających  spełnienie  przez 
produkt wymagań  jakościowych  lub wskazać  adres  strony  internetowej,  na  której 
wymagane dokumenty zostały udostępnione. 

Gwarancja 

Minimum 3 lata gwarancji producenta w miejscu instalacji. 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  
wyprodukowane  nie wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed 
dniem  dostarczenia  z  wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia 
testu ich poprawnej pracy. 

Urządzenia  muszą  pochodzić  z  autoryzowanego  kanału  dystrybucji  producenta 
przeznaczonego  na  teren  Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z 
dostarczonego  produktu  nie  może  stanowić  naruszenia  majątkowych  praw 
autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie  wymagał  dostarczenia  wraz 
z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność 
uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

7. Szpachlowanie, malowanie 

Prace należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

8. Projekt instalacji logicznych i elektrycznych 

Projekt instalacji logicznych i elektrycznych należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do 
SIWZ. 

9. Wykonanie okablowania sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym 

Okablowanie sieci LAN z dedykowanym zasilaniem elektrycznym,  łącznie z warunkami gwarancyjnymi,  
należy wykonać zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
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Warunkiem przystąpienia do prac instalacyjnych przez Wykonawcę jest przedstawienie Zamawiającemu 
technicznej dokumentacji projektowej  celem  akceptacji. Brak  akceptacji  równoznaczny  jest  z brakiem 
pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlano‐instalcyjnych. 

 


