
 

 

 
Załącznik nr 4 

 
 
 

Specyfikacja oferowanego sprzętu 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z 

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843) na dostawę sprzętu sieciowego, oferujemy następujący sprzęt: 

  

Lp
. 

 
Nazwa 

komponentu 

 
 

Producent, typ 

 
Opis wymaganych minimalnych parametrów  

technicznych  

 
Opis oferowanych parametrów 

technicznych 

1. 
Przełącznik 

optyczny 1/10G 
24P 

 Ogólne parametry: 

 Obudowa – 1U / Rack 

 OOB Management  - ( OutOfBand  - Dedykowany 

port ) 

 min. 20 modułów SFP/SFP+ do obsadzenia 

wkładkami światłowodowymi (z poz. 2, 3 i 4 OPZ – 

tabela) 

 min. 2 Porty 10GE COMBO  

 Całkowita zdolność przełączania 480 Gbps 

 Wydajność przełączania przy pakietach 64 

bajtowych 357.10 

 Wielkość tablicy adresów fizycznych min. 32 000 

wpisów 

 Wielkość tablicy sieci logicznych ( VLAN ) min. 4000 

wpisów 

Parametry szczegółowe – funkcjonalności wymagane: 

 Protokoły routingu – statyczny Ipv4 / Ipv6 

 Funkcjonalności związane z zarządzaniem – 

przełączaniem – Stacking, flow control, Layer 2 

switching, Layer 3 switching, VLAN support, IPv6 

support, Spanning Tree Protocol (STP) support, 

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, 

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, 

access control list (ACL) support, quality of service 

(QoS), reset button, LACP support, Energy Efficient 

Ethernet, dynamic VLAN support (GVRP), advanced 

threat protection, IPv6 first-hop security, static 

routing, sFlow, RSPAN 

 Obsługiwane standardy - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.1p, 

 



 

 

IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 

802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az 

 Pamięć RAM przełącznika – min. 512 MB 

 Pamięć Flash ( Stała ) – min. 256 MB 

 aDiody sygnalizacyjne – System, Master, Fan, Stack 

ID, Link/Speed per port 

 Protokoły zarządzania - SNMP1, RMON1, RMON2, 

RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, 

HTTP, HTTPS, SSH, CLI 

Interfejsy / Zasilanie:  

 Zasilanie napięciem z sieci AC 230V 50/60Hz 

 1 x OOB Management port 

 1 x Console Port  

 min. 20 x SFP+ Ports 

 Minimalny promień zagięcia statycznego – 65 mm 

 Minimalny promień zagięcia dynamicznego – 100 

mm 

Gwarancja 24 miesiące, sprzęt z oficjalnego polskiego 
kanału dystrybucyjnego 

2. 

Wkładka 
światłowodowa 

SFP 
wielomodowa 

1Gbps 

 Wkładka do urządzenia wyspecyfikowanego w poz. 1, 

dedykowana i w pełni z nim kompatybilna, pochodząca 

od tego samego producenta,  o poniższych 

minimalnych  parametrach: 

 Złącze – Duplex LC 

 Typ medium / Długość fali – 850 nm Laser 

 Dopuszczalne standardy/typy:  

          1000BASE-SX SFP; 1000BASE-LX/LH 

Gwarancja 24 miesiące, sprzęt z oficjalnego polskiego 
kanału dystrybucyjnego 

 

3. 

Wkładka 
światłowodowa 

SFP 
jednomodowa 

1Gbps 

 Wkładka do urządzenia wyspecyfikowanego w poz. 1, 

dedykowana i w pełni z nim kompatybilna, pochodząca 

od tego samego producenta, o poniższych minimalnych  

następujących parametrach:: 

 Złącze – Duplex LC 

 Typ medium / Długość fali –  1310 nm Laser 

 Zasięg – do 10 km na włóknie 9/125µm 

 Dopuszczalne standardy/typy:  

          1000BASE-ZX,1000BASE-LX/LH 

1000BASE-EX 

Gwarancja 24 miesiące, sprzęt z oficjalnego polskiego 
kanału dystrybucyjnego 

 

4. 

Wkładka 
jednomodowa 

SFP+ 
światłowodowa 

10Gbps 

 Wkładka do urządzenia wyspecyfikowanego w poz. 1, 

dedykowana i w pełni z nim kompatybilna,  pochodząca 

od tego samego producenta,  o poniższych 

minimalnych  parametrach: 

 Złącze – Duplex LC 

 Typ medium / Długość fali –  1310 nm Laser 

 Zasięg – do 10 km na włóknie 9/125µm 

 



 

 

 
 
Link do strony internetowej producenta sprzętu z parametrami zaoferowanego przez Wykonawcę 
sprzętu sieciowego : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
                    (wypełnia Wykonawca) 
 
W przypadku braku możliwości wskazania strony internetowej z parametrami zaoferowanego przez 
Wykonawcę sprzętu sieciowego, Wykonawca załącza do oferty dokumentację techniczną, 
zawierającą parametry oferowanego sprzętu sieciowego. 
 

 
 
 
 
 
............................. dn. ........................             ............................................................................... 

              podpis Wykonawcy1 lub  upełnomocnionego    
                przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

 
 
 

                                           
1 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik 

 Dopuszczalne standardy/typy:  

          SFP-10G-LR-Sa, SFP-10G-LR, SFP-10G-LR-X 

Gwarancja 24 miesiące, sprzęt z oficjalnego polskiego 
kanału dystrybucyjnego 


