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Część III SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
W ramach rozbudowy istniejącego systemu, której celem jest przeniesienie mechanizmów 
bezpieczeństwa na warstwę dostępową, wymaganym jest dostarczenie urządzeń współpracujących 
z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Fortigate 300D, w zakresie opisanym w sekcjach: 
"Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC" oraz 
"Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa". 
 

I. Dostawa urządzeń 
Dostawa i montaż urządzeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w kompleksie budynków 
przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A. 
  

1. Punkt dostępowy typ 1 – 9 sztuk 

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera 
sieci bezprzewodowej. 
 
1) Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku 

i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: 

a) Temperatura:   10–40°C 

b) Wilgotność: 5–90%. 

2) Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie 
przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona 
w złącze typu Kensington lub równoważne, tj. umożliwiające połączenie urządzenia z 
oferowaną linką zabezpieczającą przed kradzieżą. W przypadku zaoferowania innego 
rozwiązania niż złącze typu Kensington, należy w ofercie uwzględnić również dostawę linki 
zabezpieczającej. 

3) Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych 
poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: 

c) 2.4 GHz 802.11b/g/n, 

d) 5 GHz 802.11a/n/ac, 

4) Urządzenie musi obsługiwać jednocześnie co  najmniej 16 różnych sieci bezprzewodowych  
(SSID). 

5) Liczba interfejsów (nie mniej niż): 

e) Ethernet – 1 w standardzie 10/100/1000 Base-TX, 

f) USB – 1 Typ A. 

6) Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie  802.3at. 

7) Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: 

g) Tunelowanie ruchu do kontrolera sieci bezprzewodowej (Tunnel), 
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h) Tryb pomostowy pomiędzy punktami dostępowymi a siecią lokalną (Bridge), 
i) Połączenia pomiędzy punktami dostępowymi  (Mesh). 

 
8) Wsparcie dla zapewnienia jakości usług (QoS: 802.11e), konfigurowalne polityki QoS dla 

konkretnego  użytkownik lub aplikacja. 

9) Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 
dedykowana strona logowania (Web Captive Portal), lista adresów MAC (czarne i białe listy), 
802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). 

10) Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: 

j) Transmisja wieloantenowa (4 strumienie wejściowe i 4 strumienie wyjściowe MIMO 
– 4x4)  

k) Przepustowość interfejsu dla poszczególnych pasm: 

i. 2.4GHz – 800 Mbps 

ii. 5 GHz – 1700 Mbps 

l) Moc nadawania w każdym z zakresów częstotliwości min. 24 dBm (250 mW)  

m) Wsparcie dla kanałów 20/40Mhz dla 802.11n 

n) Minimalna dopuszczalna liczba obsługiwanych klientów – 500 (dla każdego z 
nadajników) 

o) Wsparcie dla kanału 20/40/80 MHz dla 802.11ac 

p) Anteny – 8 wbudowanych o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 
5GHz 

11) Funkcje interfejsu radiowego: 

q) Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5 GHz, 

r) Skanowanie w tle podczas obsługi klientów na pasmach 2.4 oraz 5 GHz, 

s) Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5GHz w trybie dedykowanego monitora, 

12) Funkcje dodatkowe: 

t) Korekcja błędów (LDPC), 

u) Koordynacja sygnałów wysyłanych z anten (Transmit Beam Forming TxBF) 

v) Mechanizmy łączenia strumieni z anten odbiorczych (Maximum Ratio Combining 
MRC), 

w) Mechanizmy agregacji przesyłanych danych, w tym AMPDU i A-MSDU, 

x) Mechanizmy oszczędzania energii, 

y) Mechanizmy dostosowania okresu przerw pomiędzy transmitowanymi znakami  
(Short Guard Interval), 

z) Zapewnienie jakości transmisji multimedialnych (WME Multimedia Extensions). 
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13) Punkt dostępowy musi zapewniać pełne współdziałanie z  innymi urządzeniami WiFi 
Zamawiającego, posiadającymi certyfikat WiFi Alliance. 

2. Punkt dostępowy typ 2 – 5 sztuk 

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera 
sieci bezprzewodowej. 
 
1) Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku 

i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: 

aa) Temperatura   10–40°C 

bb) Wilgotność 5–90%. 

2) Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie 
przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone 
w złącze typu Kensington lub równoważne, tj. umożliwiające połączenie urządzenia z 
oferowaną linką zabezpieczającą przed kradzieżą. W przypadku zaoferowania innego 
rozwiązania niż złącze typu Kensington, należy w ofercie uwzględnić również dostawę linki 
zabezpieczającej. 

3) Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych 
poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: 

a) 2.4 GHz 802.11b/g/n, 

b) 5 GHz 802.11a/n/ac, 

4) Urządzenie musi obsługiwać jednocześnie co  najmniej 16 różnych sieci bezprzewodowych 
(SSID). 

5) Liczba interfejsów (nie mniej niż): 

c) Ethernet – 1 w standardzie 10/100/1000 Base-TX, 

d) USB – 1 Typ A. 

6) Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH (PoE) w standardzie 802.3af. 

7) Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: 

e) Tunelowanie ruchu do kontrolera sieci bezprzewodowej (Tunnel), 
f) Tryb pomostowy pomiędzy punktami dostępowymi a siecią lokalną (Bridge), 
g) Połączenia pomiędzy punktami dostępowymi  (Mesh). 

 
8) Wsparcie dla zapewnienia jakości usług (QoS: 802.11e), konfigurowalne polityki QoS dla 

konkretnego  użytkownik lub aplikacja. 

9) Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 
dedykowana strona logowania (Web Captive Portal), lista adresów MAC (czarne i białe listy), 
802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). 

10) Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: 

h) Transmisja wieloantenowa (2 strumienie wejściowe i 2 strumienie wyjściowe MIMO 
– 2x2) 
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i) Przepustowość interfejsu dla poszczególnych pasm: 

i. 2.4GHz – 400 Mbps 

ii. 5 GHz – 860 Mbps 

j) Wymagana moc nadawania min. 23 dBm (200 mW) 

k) Wsparcie dla kanałów 20/40Mhz dla 802.11n 

l) Wsparcie dla kanału 20/40/80 MHz dla 802.11ac 

m) Anteny – 4 wbudowane o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz 

11) Funkcje interfejsu radiowego: 

n) Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5 GHz, 

o) Skanowanie w tle podczas obsługi klientów na pasmach 2.4 oraz 5 GHz, 

p) Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5GHz w trybie dedykowanego monitora, 

12) Funkcje dodatkowe: 

q) Korekcja błędów (LDPC), 

r) Koordynacja sygnałów wysyłanych z anten (Transmit Beam Forming TxBF) 

s) Mechanizmy łączenia strumieni z anten odbiorczych (Maximum Ratio Combining 
MRC), 

t) Mechanizmy agregacji przesyłanych danych, w tym AMPDU i A-MSDU, 

u) Mechanizmy oszczędzania energii, 

v) Mechanizmy dostosowania okresu przerw pomiędzy transmitowanymi znakami 
(Short Guard Interval), 

w) Zapewnienie jakości transmisji multimedialnych (WME Multimedia Extensions). 

13) Punkt dostępowy musi zapewniać pełne współdziałanie z  innymi urządzeniami WiFi 
Zamawiającego, posiadającymi certyfikat WiFi Alliance. 

 
3. Przełączniki zarządzalne sieci LAN - 5 sztuk 

1) Minimum 24 aktywne porty PoE+ (w standardzie 802.3at) RJ-45 Ethernet (min. 10/100/1000 

BaseT), maksymalny dopuszczalny pobór mocy z pojedynczego portu co najmniej  25 W. 

2) Minimum 4 porty do instalacji wkładek światłowodowych SFP (może być realizowane jako 

współdzielone z portami 1000BaseT). 

3) Budżet mocy dla zasilania portów PoE minimum 370 W. 

4) Port konsoli lokalnej (USB lub RS232). 

5) Obudowa przystosowana do instalacji w szafie RACK 19” wraz z wszystkimi niezbędnymi 

akcesoriami do montażu o wysokości 1U. 
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6) Zasilanie - 230V, przeznaczone do podłączenia do standardowych gniazd zasilających (Typ E). 

7) Funkcja zdalnej diagnostyki i konfiguracji urządzenia pracującego w całkowicie innym 

segmencie sieci IP. 

8) Wsparcie dla technologii przesyłania głosu (VoIP). 

9) Zarządzanie: 

a) Możliwość konfiguracji indywidualnych kont dla wielu administratorów, co najmniej 5 

b) Zdalna konsola przy wykorzystaniu standardu Secure Shell (SSHv1, v2) 

c) Zarządzanie konfiguracją VLAN 

d) Kontrola dostępu administracyjnego z wykorzystaniem użytkowanych przez 

Zamawiającego  RADIUS lub TACACS+  

e) Graficzna konsola zarządzająca Web przy wykorzystaniu standardu SSLv3/TLSv1.0  

f) Aktualizacja oprogramowania z użyciem USB flash  lub protokołów: TFTP, SFTP, http lub 

SCP  

g) Mechanizmy zarządzania (SNMP v1, v2c, v3) dla wielu adresów IP 

h) Mechanizm rozpoznawania budowy sieci (LLDP, LLDP-MED) 

i) Obsługa port mirroring (wiele do jednego) 

j) Mechanizmy obsługi logów Syslog, Event log, Trap log, Email log event, ISDP 

k) Obsługa i zarządzanie konfiguracją IPv6   

10) Obsługa VLAN: 

a) IEEE 802.1Q – obsługa wirtualnych  sieci LAN  (VLAN) ze znacznikami (VLAN tagging) nie 

mniej niż 500 VLANów  

b)  Obsługa statycznych wirtualnych  sieci LAN na podstawie portów (minimum 100 

VLANów) 

c) IEEE 802.1v - sieci VLAN na podstawie protokołów 

d) VLANY w oparciu o: 

 Porty, 

 Numery MAC, 

 Podsieci IP, 

 Protokoły 

e) Obsługa Voice VLAN  

f) Gościnny VLAN z użyciem standardu IEEE 802.1x 

g) Obsługa automatycznego przypisania do VLAN z wykorzystaniem standardu RADIUS 
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h) Obsługa automatycznej  rejestracji  członkowska w VLAN  (GARP z wykorzystaniem 

mechanizmu GVRP/GMRP) 

11)  Routing: 

a) Ilość tras statycznych minimum 64 

b) Ilość obsługiwanych interfejsów IP minimum: 64 

c) mechanizm zapobiegania podszywaniu się pod adresy IP (IP Source Guard) 

d) mechanizm wyszukiwania tras (ECMP) 

12) Parametry sieciowe: 

a) Przepustowość pakietów nie mniej niż 35 Mpps 

b) Wielkość bazy adresów sieciowych (MAC) - minimum: 16 K 

c) Przepustowość wewnętrzna urządzenia - min. 48 Gbps 

d) Ilość VLAN nie mniej niż 200 

e) Ilość grup multicastowych nie mniej niż 300 

f) Wsparcie dla dużych ramek (Jumbo frame) do wielkości nie mniej niż 9Kb 

g) Agregacja łączy (LAG)  

  możliwość równoczesnej obsługi minimum 10 agregacji 

  możliwość stworzenia agregacji (LAG) z nie mniej niż 8 fizycznych portów 

h) Mechanizmy zarządzania jakością usług (QoS)  

i) Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast 

j) Ograniczenie przepustowości na wejściu w minimalnym zakresie od co 1 Kb/s do co 

1Mb/s  

13) Obsługiwane protokoły i standardy:  

a) IPv4 

b) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

c) IGMP - Internet Group Management Protocol 

d) IEEE 802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port 

e) IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

f) IEEE 802.1x - Network Login 

g) IEEE 802.1D - Spanning Tree 

h) IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 

i) IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 
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j) IEEE 802.3 - 10BaseT 

k) IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 

l) IEEE 802.1p - Priority 

m) IEEE 802.3u - 100BaseFX 

n) IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

o) IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 

p) IEEE 802.3af/at - Power over Ethernet 

q) IEEE 802.3x - Flow Control 

r) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

s) IPv6 

4. Dodatkowe funkcje urządzeń przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC 

Punkty dostępowe muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element 
nadrzędny (wykorzystywany przez Zamawiającego Fortigate 300D). Zakres zarządzania przez 
element nadrzędny musi zawierać co najmniej: 

a) Funkcja uruchomienia dedykowanej strony logowania (Captive Portal) w celu identyfikacji 
użytkowników. 

b) Tworzenie sieci bezprzewodowych SSID obejmujących wiele dołączonych punktów 
dostępowych (AP) z funkcją płynnego przełączania klientów sieci (roamingu) pomiędzy AP. 

c) Tworzenia użytkowników tymczasowych (gości) z możliwością określenia czasu 
udostepnienia. 

d) Możliwość delegowania uprawnień do tworzenia „gości” dla wybranych pracowników 
Zamawiającego. 

e) Monitorowanie klientów sieci Wifi co najmniej w zakresie: nazwy użytkownika, 
wykorzystywanego SSID, wykorzystanej przepustowości, czasu podłączenia. 

f) Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci. 

 
5. Funkcje urządzeń przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa 

1) Firewall, umożliwiający kontrolę ruchu pomiędzy sieciami VLAN. 

2) Routing w oparciu o zdefiniowane polityki. 

 
6. Gwarancja oraz wsparcie 

1) Minimum ….(zgodnie z Ofertą) letnia gwarancja na urządzenia, o których mowa w pkt 1-3 

powyżej. Naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia w terminie 10 dni roboczych od 

zgłoszenia. 
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2) Bezpłatny dostęp do pomocy technicznej producenta urządzenia przez cały okres gwarancji 

realizowany co najmniej w formie udostępnionej w Internecie bazy wiedzy lub serwisu 

telefonicznego. 

W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji 

oprogramowania (firmware).  

Dostęp do bazy wiedzy będzie możliwy pod adresem http://.......................... Lub 
telefonem ……………….. 
Dostęp do aktualizacji oprogramowania będzie możliwy pod adresem 
http://........................... 

 

 

II. Usługi instalacji i przeszkolenia  
 

1. Wykonawca, w asyście Zamawiającego, zainstaluje dostarczone urządzenia na wskazanych 

przez Zamawiającego miejscach. 

2. Wykonawca, w asyście Zamawiającego, skonfiguruje i uruchomi urządzenia w infrastrukturze 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z eksploatacji, konfiguracji  

i funkcjonalności zainstalowanych urządzeń: 

a) Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w dniu roboczym  

w godzinach od 8.00 do 15.00, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

b) Czas trwania przeszkolenia  - min. 3 godziny. 

c) Przeszkolenie dla grupy max. 6 osób.  


