
 Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń do przedszkoli w ramach 
przyłączania do MSS.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa elementów wchodzących w skład Miejskiej Sieci 
Szerokopasmowej (zwanej dalej MSS) przeznaczonych do podłączenia zdalnych jednostek 
oświatowych. W zakres dostawy wchodzi sprzęt komputerowy tj. dyski SSD, oraz 
urządzenia sieciowe tj. routery, routery z modułami Wifi, licencje oprogramowania do stacji 
monitoringowych i usług sieciowych w węźle agregacyjnym, interfejsy SFP. Dostawa 
zapewni niezbędny sprzęt służący podłączeniu jednostek oświatowych do sieci Urzędu 
Miasta jak i  stworzenia węzłów wymiany ruchu pomiędzy jednostkami a siecią MSS. 
Posłuży również do rozbudowania aktualnie posiadanego przez Zamawiającego systemu 
monitoringu DUDE, który umożliwi monitorowanie wydajności i dostępności powstałej 
infrastruktury. 

II. Zakres Dostawy

 1. Router brzegowy typ A

Specyfikacja techniczna:
 a) Urządzenie nie większe jak 1U (1RU) z dołączonymi uchwytami montażowymi 

do szafy typu RACK.
 b) Nie mniej jak 10 portów Ethernet z Auto-MDI/X w tym nie mniej jak 5 

portów 10/100/1000 Mbps 
 c) Nie mniej jak 1 port SFP lub SFP+
 d) Opcjonalnie port USB
 e) Obsługa nie mniej jak 1024 jednoczesnych VLANów w standardzie 802.1q
 f) Obsługa tunelowania PPPoE,EoIP,PptP,L2TP i IPSEC nie mniej jak 20 

tuneli
 g) Obsługa protokołów RIPv2/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP nie mniej jak 1024 tras 

dynamicznych
 h) Możliwość kreowania i kontrolowania usługi Hotspot
 i) Obsługa QoS i kontroli pasma
 j) Obsługa serwerów Radius w trybie klienta
 k) obsługa ramek (MTU) nie mniejszych jak 4000 bajtów na nie mniej jak 5 

portach
 l) Obsługa 802.1x
 m) Serwer DHCP,DNS lub DNS proxy
 n) Obsługa DDNS, NTP
 o) Obsługa MPLS/VPLS
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 p) Możliwość kontroli w trybie SNMP lub/i w trybie RouterOS
 q) Wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6
 r) Firewall z możliwością zaawansowanej konfiguracji reguł filtrowania 

ruchu.
 s) Możliwość logowania do zdalnego serwera SYSLOG
 t) Dostęp do firmware (oprogramowania routera) na czas „życia produktu” 

nie mnie jak na 2 lata od daty podpisania umowy.

 2. Router brzegowy typ B

Specyfikacja techniczna:
 a) Urządzenie nie większe jak 1U (1RU) z dołączonymi uchwytami montażowymi 

do szafy typu RACK.
 b) Nie mniej jak 10 portów gigabit ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mbps z 

Auto-MDI/X 
 c) Nie mniej jak 1 port SFP lub SFP+
 d) Port konsolowy/RS232 preferowane wejście RJ45
 e) Opcjonalnie port USB
 f) Obsługa nie mniej jak 1024 jednoczesnych VLANów w standardzie 802.1q
 g) Obsługa tunelowania PPPoE,EoIP,PptP,L2TP nie mniej jak 20 tuneli
 h) Sprzętowe wsparcie dla AES 128 bit, SHA-256 lub mocniejszych dla IPSEC
 i) Obsługa protokołów RIPv2/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP nie mniej jak 1024 tras 

dynamicznych
 j) Możliwość kreowania i kontrolowania usługi Hotspot
 k) Obsługa QoS i kontroli pasma
 l) Obsługa serwerów Radius w trybie klienta
 m) obsługa ramek (MTU) nie mniejszych jak 4000 bajtów na nie mniej jak 5 

portach
 n) Obsługa 802.1x
 o) Serwer DHCP,DNS lub DNS proxy
 p) Obsługa DDNS, NTP
 q) Obsługa MPLS/VPLS
 r) Możliwość kontroli w trybie SNMP lub/i w trybie RouterOS
 s) Wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6
 t) Firewall z możliwością zaawansowanej konfiguracji reguł filtrowania 

ruchu.
 u) Możliwość logowania do zdalnego serwera SYSLOG
 v) Dostęp do firmware (oprogramowania routera) na czas „życia produktu” 

nie mnie jak na 2 lata od daty podpisania umowy.

 3. Router brzegowy typ C

Specyfikacja techniczna:
 a) Urządzenie nie większe jak 1U (1RU) z dołączonymi uchwytami montażowymi 

do szafy typu RACK lub wolno stojące.
 b) Nie mniej jak 5 portów gigabit ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mbps z Auto-

MDI/X 
 c) Nie mniej jak 1 port SFP lub SFP+
 d) Opcjonalnie port USB
 e) Obsługa nie mniej jak 1024 jednoczesnych VLANów w standardzie 802.1q
 f) Obsługa tunelowania PPPoE,EoIP,PptP,L2TP nie mniej jak 20 tuneli
 g) Sprzętowe wsparcie dla AES 128 bit, SHA-256 lub mocniejszych dla IPSEC
 h) Obsługa protokołów RIPv2/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP nie mniej jak 1024 tras 

dynamicznych
 i) Możliwość kreowania i kontrolowania usługi Hotspot
 j) Obsługa QoS i kontroli pasma
 k) Obsługa serwerów Radius w trybie klienta
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 l) obsługa ramek (MTU) nie mniejszych jak 2000 bajtów na nie mniej jak 5 
portach

 m) Obsługa 802.1x
 n) Serwer DHCP,DNS lub DNS proxy
 o) Obsługa DDNS, NTP
 p) Obsługa MPLS/VPLS
 q) Możliwość kontroli w trybie SNMP lub/i w trybie RouterOS
 r) Wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6
 s) Firewall z możliwością zaawansowanej konfiguracji reguł filtrowania 

ruchu.
 t) Możliwość logowania do zdalnego serwera SYSLOG
 u) Dostęp do firmware (oprogramowania routera) na czas „życia produktu” 

nie mnie jak na 2 lata od daty podpisania umowy.

 4. Router z Wifi

Specyfikacja techniczna:
 a) Urządzenie nie większe jak 1U (1RU) z dołączonymi uchwytami montażowymi 

do szafy typu RACK lub wolno stojące.
 b) Nie mniej jak 5 portów gigabit ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mbps z Auto-

MDI/X 
 c) port USB z możliwością podłączenia modemów i routerów LTE (obciążalność 

do 1A)
 d) Wifi 2.4GHz w standardach 802.11b/g/n niezależny tor
 e) Wifi 5GHz w standardach 802.11a/n/ac niezależny tor
 f) Obsługa nie mniej jak 256 jednoczesnych VLANów w standardzie 802.1q
 g) Obsługa tunelowania PPPoE,EoIP,PptP,L2TP nie mniej jak 20 tuneli
 h) Sprzętowe wsparcie dla AES 128 bit, SHA-256 lub mocniejszych dla IPSEC
 i) Obsługa protokołów RIPv2/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP nie mniej jak 512 tras 

dynamicznych
 j) Możliwość kreowania i kontrolowania usługi Hotspot
 k) Obsługa QoS i kontroli pasma
 l) Obsługa serwerów Radius w trybie klienta
 m) obsługa ramek (MTU) nie mniejszych jak 4000 bajtów na nie mniej jak 5 

portach
 n) Obsługa 802.1x
 o) Serwer DHCP,DNS lub DNS proxy
 p) Obsługa DDNS, NTP
 q) Obsługa MPLS/VPLS
 r) Możliwość kontroli w trybie SNMP lub/i w trybie RouterOS
 s) Wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6
 t) Firewall z możliwością zaawansowanej konfiguracji reguł filtrowania 

ruchu.
 u) Możliwość logowania do zdalnego serwera SYSLOG
 v) Dostęp do firmware (oprogramowania routera) na czas „życia produktu” 

nie mnie jak na 2 lata od daty podpisania umowy.

 5. Router Agregujący

Specyfikacja techniczna:
 a) Urządzenie nie większe jak 1U (1RU) z dołączonymi uchwytami montażowymi 

do szafy typu RACK.
 b) Nie mniej jak 12 portów gigabit ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mbps z 

Auto-MDI/X
 c) Opcjonalnie port SFP lub SFP+
 d) Opcjonalnie redundantny zasilacz
 e) Port konsolowy/RS232 preferowane wejście RJ45
 f) Slot M.2 lub SATA, dołączony nośnik nie mniej jak 60GB
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 g) Obsługa LACP 802.3ad 
 h) Obsługa nie mniej jak 2048 jednoczesnych VLANów w standardzie 802.1q
 i) Obsługa tunelowania PPPoE,EoIP,PptP,L2TP nie mniej jak 400
 j) Sprzętowe wsparcie dla AES 128 bit, SHA-256 lub mocniejszych dla IPSEC 

(deklarowanie powyżej 1Gbps dla AES128)
 k) Obsługa protokołów RIPv2/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP nie mniej jak 2048 tras 

dynamicznych
 l) Możliwość kreowania i kontrolowania usługi Hotspot
 m) Obsługa QoS i kontroli pasma
 n) Obsługa serwerów Radius w trybie klienta jak i serwera
 o) obsługa ramek (MTU) nie mniejszych jak 9000 bajtów na wszystkich 

portach
 p) Obsługa 802.1x
 q) Serwer DHCP,DNS lub DNS proxy
 r) Obsługa DDNS, NTP
 s) Obsługa MPLS/VPLS
 t) Możliwość kontroli w trybie SNMP lub/i w trybie RouterOS
 u) Wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6
 v) Firewall z możliwością zaawansowanej konfiguracji reguł filtrowania 

ruchu.
 w) Możliwość logowania do zdalnego serwera SYSLOG
 x) Dostęp do firmware (oprogramowania routera) na czas „życia produktu” 

nie mnie jak na 2 lata od daty podpisania umowy.
 y) Opcjonalnie możliwość instalowania oprogramowania monitorującego DUDE

 6. Interfejs SFP

Specyfikacja techniczna:
 a) Moduł Gigabit SFP RJ45 10/100/1000Mbps
 b) full duplex
 c) zakres działania do 100m UTP-5e
 d) przystosowany do instalacji Hot-plug
 e) preferowana zgodność z urządzeniami Cisco / zamiennik

 7. Dysk SSD

Specyfikacja techniczna:
 a) Rodzaj dysku SSD
 b) pojemność nie mniejsza jak 500GB
 c) format 2.5”
 d) interfejs SATAIII(6.0Gb/s) – 1szt.
 e) Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s
 f) Prędkość zapisu (maksymalna) 510 MB/s
 g) Odczyt losowy 95,000 IOPS
 h) Zapis losowy 90,000 IOPS
 i) Niezawodność MTBF 1 800 000 godz
 j) Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, 256-

bitowe szyfrowanie danych AES
 k) Gwarancja nie mniej jak 60 miesięcy (gwarancja producenta)

 8. Licencja typ 1

Specyfikacja techniczna:
 a) Licencja pozwalająca na uruchomienie Cloud Hosted Router (CHR) RouterOS 

na nieograniczony czas
 b) limit prędkości interfejsu nie mniej jak 1Gbps
 c) możliwość zainstalowania oprogramowania DUDE
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 9. Licencja typ 2

Specyfikacja techniczna:
 a) Licencja pozwalająca na uruchomienie Cloud Hosted Router (CHR) RouterOS 

na nieograniczony czas
 b) limit prędkości interfejsu nie mniej jak 10Gbps
 c) możliwość zainstalowania oprogramowania DUDE

 10. Licencja typ 3

Specyfikacja techniczna:
 a) Licencja pozwalająca na uruchomienie Cloud Hosted Router (CHR) RouterOS 

na nieograniczony czas
 b) bez limitu prędkości interfejsu
 c) możliwość zainstalowania oprogramowania DUDE

III. Zestawienie elementów objętych dostawą
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Lp. Nazwa Ilość w szt.
1 Router brzegowy typ A 76

2 Router brzegowy typ B 3

3 Router brzegowy typ C 4

4 Router z Wifi 8

5 Router Agregujący 3

6 Interface SFP 15

7 Dysk SSD 3

8 Licencja typ 1 2

9 Licencja typ 2 2

10 Licencja typ 3 2
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