
Załacznik nr 6.1 do siwz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Informacje wstępne

Przedmiotem  zamówienia  jest  rozbudowa  systemu  teleinformatycznego  w  Komendzie 
Powiatowej Policji w Szczecinku  tj. dostawa, montaż wraz z konfiguracją, integracją niezbędnych 
urządzeń i  oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi,  
konfiguracji i zarządzania systemem telefonii IP i sieci LAN. System ten ma być częścią centralnego 
systemu teleinformatycznego zbudowanego dla potrzeb Policji w ramach sieci OST112. 

Poniżej wskazano wykaz sprzętu i oprogramowania, które według Zamawiającego w  pełnym 
zakresie będą zintegrowane z funkcjonującym w KWP w Szczecinie w ramach projektu OST 112 a  
funkcjonalność przedstawionego rozwiązania w pełni zaspokaja potrzeby Zamawiającego.

Do  zaprojektowania  systemu  przyjęto  rozwiązania  stosowane  w  ramach  sieci  OST112 
bazujące na urządzeniach firmy Cisco Systems.

Jeżeli  w  SIWZ  użyto  do  opisania  przedmiotu  zamówienia  oznaczeń  lub  parametrów 
wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które 
należy  rozumieć  produkty  o  parametrach  nie  gorszych  od  przedstawionych  w  SIWZ,  w  pełni 
kompatybilne (współpracujące) z rozbudowywanym systemem w tym samym zakresie, co produkty w 
SOPU. Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów którym jest  załącznik nr 
6.1.1  do siwz  „Specyfikacja  techniczna  sprzętu”,a  z  którego wynikać  będzie  także  zachowanie 
warunków równoważności. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nowszej,  niż 
określona w SIWZ, wersji  oprogramowania we wszystkich urządzeniach dostarczonych w ramach 
realizacji zamówienia.

Warunki wykonania umowy

1. Podstawowym warunkiem implementacji  telefonii IP jest rozbudowa i aktualizacja systemu do 
najnowszej możliwej wersji klastra CUCM sieci OST112 znajdującego się w KWP Szczecin, z 
którym  zintegrowanych  jest  21  bramek  głosowych  w  województwie  zachodniopomorskim,  a 
którego KPP w Szczecinku jest częścią, oraz dostarczenie niezbędnych urządzeń potrzebnych do 
pełnej komunikacji z nową siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku

2. W ramach zamówienia należy także dostarczyć system rejestracji rozmów, system taryfikacji do 
obsługi rekordów bilingowych oraz system zapowiedzi słownych do zainstalowanego w ramach 
Projektu  OST112  w  KWP  w  Szczecinie  Cisco  CUCM.  Podczas  przygotowywania  oferty  i 
realizacji  zamówienia  należy  uwzględnić  także  ujednolicenie  oprogramowania  i  sposobu 
licencjonowania dla pracującego obecnie systemu telefonii IP w KWP w Szczecinie opartego o  
platformę Cisco CUCM.

3. Miejsce dostarczenia i instalacji urządzeń:
a. KWP w Szczecinie - system taryfikacji oraz system zapowiedzi IVR,
b. KPP Szczecinek - pozostałe elementy systemu. 

4. Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (tj wyprodukowany nie wcześniej niż 
6m-cy  przed  dostarczeniem  przez  zamawiającego)  i  objęty  pakietem  usług  gwarancyjnych 
producenta oraz nie używana we wcześniejszych projektach. 
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5. Wszystkie urządzenia sieciowe dostarczone przez Wykonawcę będą pochodziły z autoryzowanego 
kanału  sprzedaży  producenta  na  rynek  polski  lub  Unii  Europejskiej.  Spełnienie  powyższego 
wymogu  zostanie  potwierdzone  oświadczeniem  producenta  sprzętu  lub  jego  polskiego 
przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego 
uwierzytelnionym  tłumaczeniem  na  język  polski,  najpóźniej  w  dniu  dostawy  oferowanych 
urządzeń do odbioru jakościowego. 

6. W momencie dostawy wymagane jest dostarczenie oświadczenia producenta o spełnieniu wymogu 
gwarancyjnego  z  wyszczególnieniem  wszystkich  modeli  i  numerów  seryjnych  sprzętu  i 
oprogramowania objętych usługą.

7. Wszystkie  dostarczane  moduły  (np.  typu  SFP)  muszą  pochodzić  od  producenta  urządzeń 
sieciowych i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu.

8. Oprogramowanie musi być dostarczone z min. 12 miesięcznym wsparciem technicznym w ramach 
którego  Zamawiający  będzie  mógł  otrzymać  i  używać  aktualizacje  dostarczonego 
oprogramowania w ramach otrzymanej wersji.  Wraz z otrzymaniem aktualizacji  dostarczonego 
oprogramowania Zamawiającemu zostanie udzielona licencja na jego użytkowanie, na zasadach 
określonych przez producenta oprogramowania.

9. Dla  każdej  pozycji  Zamawiający  wymaga  podania  faktycznych  parametrów  sprzętu  i 
oprogramowania w taki sposób by oceniający byli w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt  
spełnia wymagania specyfikacji.

10. Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagań Zamawiającego w każdym z punktów 
specyfikacji bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako 
niespełniające kompletu wymagań. 

11. Zamawiający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, zastrzega sobie prawo skierowania zapytań do 
Oferentów w celu  podania  jednoznacznych  identyfikatorów oferowanych  produktów gdyż  dla 
Zamawiającego ważne jest  nie  tylko werbalne spełnienie jego wymagań przez Oferentów, ale 
również informacja producenta przejawiająca się w informacji na oficjalnej stronie internetowej  
producenta  (dopuszcza  się  język  angielski  lub  polski)  lub  w  formie  prawidłowo  prawnie 
umocowanego oświadczenia, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 

12. System  eksploatowany  przez  Zamawiającego  jest  objęty  gwarancją  producenta  i  wsparciem 
technicznym (firmy ATM SI S.A.) dlatego dla zachowania warunków gwarancji dostawca musi 
dysponować potencjałem dla zachowania gwarancji firmy CISCO.

Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy

1. System rejestracji rozmów
Minimalne wymagania Zamawiającego:
1. Nagrywanie rozmów z:

a. 2  radiotelefonów  (kompatybilnych  z:  Motorola  MC2100,  zestaw  radiokomunikacyjny 
RADMOR ZRK3801-160, stacja bazowa RADMOR ZRK32027)

b. 4 aparatów IP ( kompatybilnych z modelami CP-9971, CP-7965G, CP-6961) współpracu-
jących z CUCM w wersji zgodnej z dostarczoną przez Dostawcę.

c. 2 linii ISDN 2B+D (4 kanały)
2. Minimalny, całkowity czas zarejestrowanych rozmów: 15000 godzin przy kodowaniu G.711 

A-law.
3. Praca pod nadzorem systemu operacyjnego zainstalowanym na flash dysku.

2



4. Dwa dyski twarde do zapisu rozmów w opcji mirror w kieszeniach HotSwap z automatyczną 
odbudową macierzy .

5. Rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwa-
nia rozmowy, numer wywołujący/wywoływany ).

6. Rozpoczęcie rejestracji rozmowy definiowane dla każdego kanału indywidualnie na podsta-
wie sygnalizacji, lub poziomu sygnału akustycznego z urządzenia.

7. Obudowa 19” 2U.
8. W obudowie urządzenia zamontowane elementy:

a. Głośnik przeznaczony do lokalnego odsłuchu,
b. Wyświetlacz informujący o stanie pracy rejestratora,
c. Przyciski umożliwiające podstawową obsługę rejestratora.

9. Możliwość odsłuchiwania zarejestrowanych rozmów w trakcie dokonywania nagrań lokalnie i 
przez sieć Ethernet na standardowym PC z kartą dźwiękową.

10. Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP.
11. Możliwość ręcznej korekty czasu +/- 100s na dobę.
12. Zarządzanie z poziomu dedykowanej aplikacji z możliwością zdalnego odsłuchu archiwizacji, 

przeglądania z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału itp.).
13. Oprogramowanie do zarządzania i odsłuchu bez ograniczenia liczby stanowisk.
14. Automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu się dysku.
15. Brak możliwości wykasowania pojedynczych rozmów i jakiejkolwiek modyfikacji plików za-

wierających treść nagranych korespondencji.
16. Wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczeń.
17. Szybkie tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów.
18. Nagrywanie z CUCM poprzez integrację CTI-SIP TRUNK z wykorzystaniem funkcjonalności 

Built-IN-Bridge.
19. Możliwość rozbudowy do 16 kanałów.
20. Możliwość montażu 4 kart 4 kanałowych.

2. System taryfikacji 
Minimalne wymagania Zamawiającego:

Oprogramowanie
1. System taryfikacji z licencją dla minimum 200 abonentów.
2. Oprogramowanie systemu musi być wykonane w oparciu o centralną, relacyjną bazę danych 

SQL
3. Możliwość importu rekordów taryfikacyjnych według zadanego harmonogramu
4. Funkcja ręcznego importu rekordów taryfikacyjnych (na żądanie).
5. System powinien posiadać architekturę, która pozwala na elastyczne jego dostosowanie do po-

trzeb Zamawiającego uwzględniające wewnętrzne zmiany organizacyjne,  zmiany kadrowe, 
zmiany operatorów telekomunikacyjnych, itp. Wszystkie konieczne zmiany w systemie, wyni-
kające z powyższego powinny być możliwe do wykonania samodzielnie przez operatora lub 
administratora systemu bez angażowania Wykonawcy.

6. Dostęp operatora  systemu powinien odbywać się  poprzez wbudowany system autoryzacji, 
umożliwiający definiowanie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników systemu.

7. Pobieranie danych taryfikacyjnych z systemu telekomunikacyjnego winno odbywać się w try-
bie automatycznym wg ustalonego scenariusza lub ręcznie wg potrzeb przy wykorzystaniu do-
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stępnego interfejsu centrali telefonicznej, a następnie przetwarzanie rekordów do jednolitego 
formatu i gromadzenie w centralnej bazie danych.

8. Polskojęzyczny interfejs operatora. Wszystkie moduły oprogramowania muszą mieć interfejs 
użytkownika w języku polskim z poprawną wizualizacją, edycją, sortowaniem i drukowaniem 
wyrazów z polskimi znakami narodowymi.

9. Zapewnienie możliwości rekalkulacji kosztów połączeń po zmianie cenników usług telekomu-
nikacyjnych. Rekalkulacja musi uwzględniać historię przypisania abonentów do struktury or-
ganizacyjnej oraz historię zmian w tej strukturze.

10. Umożliwienie dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej i zmian w przyporządkowaniu 
numerów wewnętrznych i kodów PIN z zachowaniem poprzednio przypisanych danych bez 
konieczności archiwizacji.

11. Zachowanie historii połączeń dla usuniętego numeru wewnętrznego.
12. Umożliwienie przeprowadzania obliczeń symulacyjnych na rzeczywistych rekordach poprzez 

definiowanie różnych taryf w celu porównania ofert operatorów
13. Wyeliminowanie  możliwości  dublowania  się  połączeń  (kosztów połączeń)  rejestrowanych 

jednocześnie w różnych węzłach sieci.
14. Narzędzia do zaawansowanego filtrowania sortowania, wyszukiwania rekordów taryfikacyj-

nych wg dowolnie zadanych kryteriów (dowolny zakres czasowy, dowolny zakres numerów 
wewnętrznych, dowolnej grupy operatorów). Prezentacja rekordów w postaci tabelarycznej 
oraz ich zapis, wydruk i eksport do formatów: TXT, XLS, HTML,

15. System musi umożliwiać definiowanie określonych typów raportów, które będą generowane 
automatycznie i rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej.

16. System musi umożliwiać dostęp do danych taryfikacyjnych przez interfejs WWW dla każdego 
użytkownika przy założeniu, że jednocześnie będzie korzystać z usługi maksymalnie 10 użyt-
kowników.

17. Administrator musi mieć możliwość przydzielania uprawnień dla dostępu do danych dla po-
szczególnych użytkowników lub grup użytkowników interfejsu WWW.

18. System powinien umożliwiać przeglądanie logów systemowych oraz monitorować zagrożenia 
procesu zbierania danych taryfikacyjnych

19. System powinien alarmować w przypadku 
a. pojawienia się zbyt dużej liczby odrzucanych połączeń
b. zbyt małej ilości danych wczytanych za ostatnią dobę (ilość danych wyliczana na podsta-

wie danych historycznych z min. 7 ostatnich dni tygodnia odpowiadających dobie porów-
nywanej)

c. brak aktualnych danych w interfejsie WWW
20. Alarmowanie o powyższych stanach przez:

a. email
b. zapis do EventLog Windows
c. zapis do alarm.log systemu taryfikacji
d. zapis do SNMP
e. sygnał dźwiękowy

21. Możliwość prezentacji raportu w formie graficznej, np. wykresu
22. Logowanie do systemu w oparciu o Active Directory 
23. Wymagana jest zdolność do taryfikacji połączeń przychodzących, wychodzących, wewnętrz-

nych, transferowych
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24. Wymagany jest mechanizm kontroli kosztów z podziałem na osoby, grupy osób i typy połą-
czeń

25. Archiwizacja i zabezpieczenie danych na nośnikach zewnętrznych (zapis na CD, DVD itp.).
26. Możliwość ręcznego lub automatycznego importu danych o taryfikowanych obiektach (np. li-

nie wewnętrzne, użytkownicy, plany taryfowe) z pliku zewnętrznego, kompatybilnego z apli-
kacją Microsoft Excel

Serwer
Pojedynczy serwer musi posiadać obudowę typu RACK 19" wraz z zestawem do zamontowania 
serwerów w szafie telekomunikacyjnej 19", umożliwiającym pełne wysunięcie obudowy.
Płyta główna musi spełniać następujące warunki:

1. Dwa  fizyczne  gniazda  do  obsługi  procesorów  wyspecyfikowanych  w  następnych 
punktach.

2. 12 slotów do obsługi pamięci ECC, pracującej z częstotliwościami 1333 MHz oraz 1600 
MHz.

3. Możliwość wyposażenia serwera w 384GB RAM.
4. Wewnętrzny kontroler macierzy obsługujący do 8 dysków SAS lub SATA w konfiguracji  

RAID – 0,1,5,6,10,50,60 z możliwością miksowania dysków SAS i SATA. 
5. Wewnętrzny slot USB 2.0 umieszczony na płycie głównej serwera.
Procesor
6. Jeden procesor Intel E5 lub równoważne.
7. Minimalne parametry procesora:

a. Liczba rdzeni: 4
b. Minimalna częstotliwość taktowania zegara: 1,8 GHz
c. Pamięć podręczna procesora cache L3: 10MB
d. Maksymalna moc wydzielanego ciepła 80W

8. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  równoważnych  procesorów  innych 
producentów pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.
Chipset
9. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w konfiguracjach 2 procesorowych,  

obsługujący opisane procesory.
Pamięć
10. Musi posiadać 4 GB pamięci RAM DDR3 1600MHz Unregistered DIMM.
Dyski twarde
11. Dyski muszą być wymienne podczas pracy urządzenia - hot swappable.
12. Musi  posiadać  1  dysk  twardy  2,5"  SAS  6G  o  pojemności  min.  300GB,  prędkości 

obrotowej 10k RPM, Hot Pług, dostępnych poprzez czołowy panel serwera.
13. Serwer musi umożliwiać instalację 8 dysków twardych 2,5" bez konieczności wymiany 

komponentów rozwiązania.
Interfejsy sieciowe,
14. Minimum 2 porty Gigabit Ethernet 
15. Minimum 4 porty USB
16. Minimum 1 port VGA 
17. Minimum 1 port RJ-45 10/100/1000 dedykowany dla zarządzania.
Zasilanie, chłodzenie
18. Jeden zasilacz o mocy 450 W.
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19. Redundantne chłodzenie serwera.
Dodatkowo:
20. Serwer musi zawierać szyny montażowe do rack-a 19".
21. Serwer  musi  umożliwiać  instalację  następujących  systemów  operacyjnych:  Microsoft 

Windows  Server  2012  w  wersji  Standard  i  Datacenter,  RedHat  Linux  w  wersji 
standardowej oraz Advanced Platform, VMWare vSphere w wersji Advanced, Enterprise, 
Enterprise Plus.

22. Wszystkie  komponenty rozwiązania  muszą znajdować się  na oficjalnej  liście  wsparcia 
HCL danego serwera.

23. Cały sprzęt  musi  być  zakupiony bezpośrednio  u  producenta  lub  w oficjalnym kanale 
dystrybucji  producenta przeznaczonym na rynek polski z odpowiednim pakietem usług 
wymaganych przez Zamawiającego.

24. Sprzęt  musi  być  fabrycznie  nowy,  nieużywany  wcześniej  w  innych  projektach,  nie 
dopuszcza się rozwiązań typu „refurbish" itp.

System opercyjny serwera
1. Dostawa licencji na serwerowy system operacyjny Microsoft OEM Windows Server Std 

2012 x64 POL 1pk DSP OEI

3. Rozbudowa sieci LAN

1. Przełącznik WS-C3560X-24T-S + C3KX-NM-1G – 2 sztuki.

Minimalne wymagania zamawiającego:

1.1.Przełącznik musi posiadać minimum 24 porty 10/100/1000BaseT 

1.2.Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwo-
ścią jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń mu-
szą być dostępne co najmniej następujące moduły:

1.2.1.Minimum 4-portowy moduł  Gigabit  Ethernet  z gniazdami interfejsów do obsadzenia 
optycznymi modułami SFP

1.2.2.Minimum 2-portowy moduł 10GBaseT (porty muszą umożliwiać pracę zarówno jako 
10GE, jak i GE)

1.2.3.Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w 
przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodat-
kowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP

1.3.Oferowany przełącznik musi być wyposażony w moduł 4-portowy Gigabit Ethernet z gniazda-
mi interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP.

1.4.Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz 
CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego

1.5.Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów.
1.6.Urządzenie musi posiadać zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania ze-

wnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze mu-
szą być wymienne.

1.7.Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach dostępo-
wych (downlink)
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1.8.Szybkość przełączania minimum 65,5 Mpps dla pakietów 64-bajtowych
1.9.Minimum 256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash
1.10. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras w tablicy routingu i 1.000 sieci 

VLAN
1.11. Obsługa protokołu NTP
1.12. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping
1.13. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-In-

stance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP
1.14. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.
1.15. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zada-

nym źródłowym i docelowym adresie MAC
1.16. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głoso-

wego
1.17. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
1.18. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa sieci:
1.18.1. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
1.18.2. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego 

przypisania  użytkownika  do  określonej  sieci  VLAN i  z  możliwością  dynamicznego 
przypisania listy ACL

1.18.3. Obsługa funkcji Guest VLAN
1.18.4. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC
1.18.5. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez 

suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www)
1.18.6. Wymagane  jest  wsparcie  dla  możliwości  uwierzytelniania  wielu  użytkowników na 

jednym porcie 
1.18.7. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu 

uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na 
porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytel-
niania w oparciu o www

1.18.8. Przełącznik musi posiadać funkcję suplikanta 802.1X (możliwość podłączenia prze-
łącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) 

1.18.9. Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic 
ARP Inspection i IP Source Guard

1.18.10. Możliwość autoryzacji  prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny)  do 
serwerów RADIUS lub TACACS+

1.18.11. Obsługa  list  kontroli  dostępu  (ACL)  na  poziomie  portów  (PACL),  VLAN-ów 
(VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji  tzw. czasowych list 
ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia)

1.18.12. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS
1.19. Przełącznik  musi  wspierać  następujące  mechanizmy związane  z  zapewnieniem jakości 

usług w sieci:
1.19.1. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na 

każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Sha-
ped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
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1.19.2. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priory-
tetem w stosunku do innych (StrictPriority)

1.19.3. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie nastę-
pujących  parametrów:  źródłowy/docelowy adres  MAC,  źródłowy/docelowy adres  IP, 
źródłowy/docelowy port TCP

1.19.4. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie 
obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość 
skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla róż-
nej klasy obsługi ruchu

1.19.5. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet  
lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

1.20. Obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy 
dla IPv4 i IPv6

1.21. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w 
oparciu o protokół RIP) dla protokołów IPv4 i IPv6

1.22. Możliwość obsługi tras routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-costmulti-path ro-
uting)

1.23. Obsługa funkcji DHCP Relay
1.24. Możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6
1.25. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy porta-

mi w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komuni-
kacji z portem nadrzędnym

1.26. Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę zaawanso-
wanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4, IS-IS) i IPv6 (co 
najmniej OSPFv3) oraz routingu multicast’ów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM

1.27. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą 
na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia mo-
nitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN)

1.28. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigu-
rowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia do-
łączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

1.29. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band
1.30. Minimum  jeden  port  USB  umożliwiający  podłączenie  zewnętrznego  nośnika  danych. 

Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie  
USB.

1.31. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. ko-
nieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe urucho-
mienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przecho-
wywania przynajmniej 3 plików konfiguracyjnych

1.32. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą poja-
wić się w systemie

1.33. Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”

2. Przełącznik WS-C2960S-F48TS-S – 4 sztuki.
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Minimalne wymagania zamawiającego:

2.1.Przełącznik 48 portów 10/100BaseT
2.2.Przełącznik musi posiadać minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP
2.3. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH 

zależnie od potrzeb zamawiającego
2.4. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 88  Gbps
2.5. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz 

miniUSB, a także diodową sygnalizację wskazującą, który port jest w danym momencie 
aktywny

2.6. Musi posiadać minimum 128MB pamięći DRAM i minimum 64MB pamięci Flash
2.7. Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 255 sieci VLAN I 4000 VLAN ID
2.8. Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 8000 adresów MAC i 256 grup IGMP
2.9. Urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP
2.10. Urządzenie musi wspierać do 16 tras statycznego routingu bazującego na portach SVI
2.11. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy 

drugiej:
2.11.1. 802.3
2.11.2. 802.3u
2.11.3. 802.3x
2.11.4. 802.3ab
2.11.5. 802.3ad
2.11.6. 802.1p
2.11.7. 802.1s
2.11.8. 802.1w
2.11.9. 802.1q
2.11.10. Rapid Spanning Tree per VLAN

2.12. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług pracy w sieci:

2.12.1. Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu
2.12.2. Wsparcie dla algorytmu SRR

2.13. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci:

2.13.1. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS 
lub TACACS+,

2.13.2. Port Security,
2.13.3. 802.1X,

2.14. Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.15. Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP,
2.16. Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.17. Obsługa funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel,
2.18. Obsługa minimum 64 instancji STP
2.19. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. koniecz-

na jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzą-
dzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją. 
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3. Przełącznik WS-C2960S-F48FPS-L – 4 sztuki.

Minimalne wymagania zamawiającego:

3.1.Przełącznik 48 portów 10/100BaseT
3.2. Przełącznik musi posiadać minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
3.3. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH 

zależnie od potrzeb zamawiającego
3.4. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 88 Gbps
3.5. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz 

miniUSB, a także diodową sygnalizację wskazującą, który port jest w danym momencie 
aktywny

3.6. Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz minimum 740W
3.7. Musi posiadać minimum 128MB pamięci DRAM i minimum 64MB pamięci Flash
3.8. Urządzenie musi wspierać technologię FlexStack lub równoważną, umożliwiającą 

opcjonalnie wyposażenie urządzenia w odpowiedni moduł dzięki, któremu będzie możliwe 
do zrealizowania połączenie w stack przynajmniej 4 urządzeń

3.9. Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 255 sieci VLAN I 4000 VLAN ID
3.10. Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP
3.11. Urządzenie musi wspierać technologię 802.3at PoE+ w konfiguracji:

3.11.1. 24 portów do 30W
3.11.2. 48 portów do 15,4W

3.12. Urządzenie musi zapewnić obsługę dla protokołu NTP
3.13. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy 

drugiej:
3.13.1. 802.3
3.13.2. 802.3u
3.13.3. 802.3x
3.13.4. 802.3ab
3.13.5. 802.3ad
3.13.6. 802.1p
3.13.7. 802.1s
3.13.8. 802.1w
3.13.9. 802.1q
3.13.10. Rapid Spanning Tree per VLAN

3.14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług pracy w sieci:

3.14.1. Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu
3.14.2. Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem
3.14.3. Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
3.14.4. Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych,
3.14.5. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting)
3.14.6. Wsparcie dla algorytmu SRR, 

3.15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci:
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3.15.1. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS 
lub TACACS+,

3.15.2. DHCP Snooping,
3.15.3. Obsługa list kontroli dostępu ACL z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów 

TCP/UDP,
3.15.4. Private VLAN,
3.15.5. Port Security,
3.15.6. 802.1X,
3.15.7. BPDU Guard,
3.15.8. Spanning Tree Root Guard (STRG),
3.15.9. Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub 

równoważne.
3.16. Umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność 

SPAN 
i RSPAN),

3.17. Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
3.18. Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP,
3.19. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP,
3.20. Obsługa protokołu CDP lub równoważnego,
3.21. Obsługa protokołu HSRP lub równoważnego,
3.22. Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
3.23. Obsługa funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel,
3.24. Plik konfiguracyjny urządzenia musi  być możliwy do edycji  w trybie off-line (tzn. ko-

nieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe urucho-
mienie urządzenia z nową konfiguracją. 

4. Przełącznik SRW248G4-K9-EU – SF300-48– 4 sztuki.

Minimalne wymagania zamawiającego:

4.1.Przełącznik 48 portów 10/100BaseT
4.2.Przełącznik musi posiadać minimum 2 dodatkowe porty uplink combo Gigabit SFP + 2x 

10/100/1000
4.3. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 17,6 Gbps
4.4. Urządzenie musi być wyposażone w dedykowane port konsolowy
4.5. Musi posiadać minimum 128MB pamięci DRAM i minimum 16MB pamięci Flash
4.6. Przełącznik musi zapewniać obsługę przynajmniej 4000 VLAN
4.7. Przełącznik musi umożliwiać konfigurację minimum 16000 adresów MAC i 256 grup IGMP
4.8. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy 

drugiej:
4.8.1. 802.3
4.8.2. 802.3u
4.8.3. 802.3z
4.8.4.802.3ab
4.8.5.802.3ad

11



4.8.6.802.1D
4.8.7.802.1x
4.8.8.802.1p
4.8.9.802.1s
4.8.10.802.1w
4.8.11.802.1Q

4.9.Urządzenie musi wspierać:
4.9.1.Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub 

TACACS+,
4.9.2.DHCP
4.9.3.BOOTP
4.9.4.VLAN
4.9.5.IGMP Snooping
4.9.6.Syslog
4.9.7.DoS attack prevention
4.9.8.Weighted Round Robin (WRR)
4.9.9.IPv6
4.9.10. Multicast/Unicast Storm Control
4.9.11. Spanning Tree Protocol (STP)
4.9.12. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
4.9.13. Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
4.9.14. TFTP
4.9.15. Access Control List (ACL)
4.9.16. Jumbo Frames
4.9.17. MLD Snooping

5. Moduł światłowodowy do przełącznika GLC-SX-MMD – 6 sztuk
Minimalne wymagania zamawiającego:
5.1.Moduł światłowodowy MiniGbic kompatybilny z przełącznikami WS-C3560X-24T-S, WS-

C2960S-F48TS-S, WS-C2960S-F48FPS-L.

5.2.Moduł musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik w którym będzie zainstalo-
wany

5.3.Moduł musi być kompatybilny z przełącznikiem Zamawiającego

5.4.Moduł musi być wykonany w standardzie SFP, posiadać Gigabit interfejs

5.5.Moduł musi posiadać możliwość obsługi światłowodu wielomodowego w technologii 
1000Base-SX: o parametrach: 62,5µm / 850 nm

5.6.Moduł musi wspierać technologię Digital Optical Monitoring (DOM)

5.7.Maksymalna długość światłowodu to 300m

5.8.Typ złącza LC (duplex)

5.9.Moduł musi mieć wymiary minimum 8.5 x 13.4 x 56.5mm

12



6. Moduł miedziany do przełącznika GLC-T – 8 sztuk
Minimalne wymagania zamawiającego:
6.1.Moduł miedziany MiniGbic kompatybilny z przełącznikami WS-C2960S-F48TS-S, WS-

C2960S-F48FPS-L.

6.2.Moduł musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik w którym będzie zainstalo-
wany

6.3.Moduł musi być kompatybilny z przełącznikiem Zamawiającego

6.4.Moduł musi być wykonany w standardzie Ethernet, posiadać Gigabit interfejs

6.5.Moduł musi posiadać możliwość obsługi standardu 1000Base-T

6.6.Maksymalna długość skrętki to 100m

7. Moduł światłowodowy do przełącznika MGBSX1 – 2 sztuki
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Moduł światłowodowy MiniGbic kompatybilny z przełącznikiem SRW248G4-K9-EU – 

SF300-48.

2. Moduł musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik w którym będzie zainstalo-
wany

3. Moduł musi być kompatybilny z przełącznikiem Zamawiającego

4. Moduł musi być wykonany w standardzie SFP, posiadać Gigabit interfejs

5. Moduł musi posiadać możliwość obsługi światłowodu wielomodowego w technologii 
1000Base-SX o parametrach długości fali 850 nm

6. Maksymalna długość światłowodu to 550m

7. Typ złącza LC (duplex)

8. Kable połączeniowe światłowodowe – sztuk 8
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Patchcordy światłowodowe ( fiber optic ) wielomodowe podwójne ze złączmi LC na SC dł 2m 

do połączenia przełączników z infrastrukturą światłowodową pomiędzy punktami 
okablowania strukturalnego.

4. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP

1. Pamięci RAM 2GB do serwerów MCS7825-I4 – 5 sztuk
1. W  ramach  rozbudowy  istniejących  serwerów  wykonawca  dostarczy  pamięć  RAM  o 

pojemności  2GB kompatybilnych z serwerami MCS 7825-I4

2. Aparat telefoniczny CP-3905 – 124 sztuki
Minimalne wymagania zamawiającego:
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1. Charakter urządzenia
a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochroma-

tyczny wyświetlacz LCD, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający 
współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager.

2. Architektura urządzenia
a. Telefon musi wspierać protokół SIP
b. Telefon musi posiadać 32MB pamięci SDRAM oraz 4MB pamięci Flash
c. Telefon musi być wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdziel-

czości minimum 128x32 piksele 
d. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T

3. Zarządzanie urządzeniem
a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager

4. Funkcjonalność urządzenia
a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab
b. Wspiera protokoły VoIP: SIP
c. Obsługuje funkcję konferencji
d. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS
e. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych
f. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch 

różnych sieciach VLAN
g. Telefon musi wspierać takie funkcje jak:

i. Auto barge
ii. Call forward

iii. Call pickup
iv. Call waitng
v. Call transfer

vi. Conference
vii. FAC

viii. Group call pickup
ix. Music on hold
x. PLAR

xi. Redial
xii. Sharedline

5. Zasilanie
a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af 

Class 1) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy

3. Aparat telefoniczny CP-6961-C-K9 – 15 sztuk
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100Base-T oraz monochromatycz-
ny wyświetlacz LCD, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający 
współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager.

2. Architektura urządzenia
a. Telefon musi wspierać protokół SIP i SCCP
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b. Telefon musi być wyposażony w monochromatyczny wyświetlacz LCD o rozdziel-
czości minimum 396x81 piksele 

c. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T
3. Zarządzanie urządzeniem

a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager
4. Funkcjonalność urządzenia

a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, 
G.729b, iLBC

b. Obsługuje funkcję konferencji
c. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS
d. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych
e. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch 

różnych sieciach VLAN
f. Telefon musi wspierać takie funkcje jak:

i. cBarge
ii. Call forward

iii. Call pickup
iv. Call park
v. Call waitng

vi. Call transfer
vii. Conference

viii. FAC
ix. Group call pickup
x. Music on hold

xi. PLAR
xii. Redial

xiii. Sharedline
5. Zasilanie

a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af) 
oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy

4. Aparat telefoniczny CP-7965G – 4 sztuki
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii Gigabit Ethernet oraz kolorowy wy-
świetlacz LCD, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpra-
cę z systemem Cisco Unified Communication Manager.

2. Architektura urządzenia
a. telefon musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 

5”, o rozdzielczości minimum 320x240 pikseli i głębi koloru przynajmniej 16 bitów 
(65000 kolorów) 

b. musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/100Base-T
c. urządzenie musi być wyposażone w dedykowany przycisk pomocy

3. Zarządzaniem urządzeniem
a. urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager
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4. Funkcjonalności urządzenia
a. umożliwia identyfikację numeru dzwoniącego (CLIP)
b. wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, 

iLBC
c. wspiera protokoły VoIP: SCCP, SIP
d. obsługuje funkcję połączeń bezpośrednich i konferencyjnych
e. obsługuje tryb głośnomówiący
f. obsługuje przynajmniej następujące protokoły i standardy:

• DHCP Client
• TFTP
• 802.1x – Network Login

g. umożliwia przekazywanie i zawieszanie połączeń
h. wpiera mechanizm DSCP i 802.1Q/p
i. wpiera mechanizm DSCP i 802.1Q/p
j. obsługuje przynajmniej 6 linii VoIP
k. umożliwia dołączenie słuchawek
l. umożliwia obsługę serwisów XML
m. port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi wspierać trun-

king 802.1Q
n. zapewnia rejestr połączeń: odebranych, nieodebranych, przychodzących
o. transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch 

różnych sieciach VLAN
5. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji następujących dodatkowych modułów:

a. urządzenie musi umożliwiać dołączenie co najmniej dwóch rozbudowanych konsoli 
przycisków (umożliwiających podłączenie dodatkowych minimum 24 programowal-
nych przycisków, dedykowanych do funkcjonalności szybkiego wybierania numeru)

6. Zasilanie
a. Posiada możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem 

lokalnych zasilaczy

5. Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego CP-7916  – 8 sztuk
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

a. Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności telefonu CP-7965G  o do-
datkowe klawisze, które mogą zostać zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub 
klawisze szybkiego wybierania

b. Być wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 4,3”, o roz-
dzielczości minimum 480x272 pikseli i głębi koloru przynajmniej 16 bitów (65000 
kolorów)

c. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 12 dodatkowych przycisków  
d. Urządzenie musi być koloru identycznego co aparat telefoniczny 
e. Posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem 

lokalnych zasilaczy
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f. Urządzenie musi posiadać sygnalizację różnymi kolorami aktualnego stanu linii – 
min. 4 stany: dostępna, zajęta, dzwonienie, zawieszona rozmowa

g. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager
6. Aparat telefoniczny CP-9971-C-K9 – 2 sztuki

Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy 
dotykowy wyświetlacz, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający 
współpracę z systemem Cisco Unified Communication Manager.

2. Architektura urządzenia
a. Telefon musi wspierać protokół SIP
b. Telefon musi być wyposażony w kolorowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 

minimum 640 x 480 piksele 
c. Telefon musi być wyposażony w kamerę 
d. Telefon musi posiadać przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T

3. Zarządzanie urządzeniem
a. Urządzenie musi współpracować z systemem Cisco Unified Communication Manager

4. Funkcjonalność urządzenia
a. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, 

iSAC, iLBC
b. Obsługuje funkcję audio/video konferencji
c. Obsługuje przynajmniej takie protokoły standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS
d. Zapewnia rejestr połączeń odebranych i nieodebranych
e. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch 

różnych sieciach VLAN
f. Telefon musi wspierać takie funkcje jak:

i. Barge
ii. Call forward

iii. Call pickup
iv. Call park
v. Call waitng

vi. Call transfer
vii. Conference

viii. FAC
ix. Group call pickup
x. Music on hold

xi. PLAR
xii. Redial

xiii. Sharedline
5. Zasilanie

a. Telefon musi posiadać możliwość zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 
802.3at class 3 i 4) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy

7. Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego CP-CKEM-C – 8 sztuk
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Moduł rozszerzający dla telefonu CP-9971-C-K9
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2. Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności telefonu o dodatkowe klawisze, 
które mogą zostać zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybie-
rania

3. Urządzenie musi posiadać co najmniej 18 klawiszy rozszerzających i za pomocą dwóch dodat-
kowych klawiszy sterujących wykorzystaniem klawiszy rozszerzających umożliwiać obsługę 
do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

4. Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD o przekątnej min 10 cm i rozdzielczości 480x272 
piksele.

5. Moduł rozszerzający musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji stanu linii
6. Opisy klawiszy powinny być przedstawione na kolorowym wyświetlaczy LCD.

8. Zakup licencji w celu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Architektura i przeznaczenie

a. Oczekiwana jest rozbudowa istniejącej i działającej centrali telefonicznej w sposób za-
pewniający ciągłość działania obecnie wdrożonych funkcjonalności. Możliwość rozbudo-
wy należy rozumieć w kontekście dostawy i instalacji pakietów licencyjnych umożliwiają-
cych uruchomienie wyspecyfikowanych poniżej funkcjonalności.  

2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów bizneso-
wych dodatkowo umożliwiały:  
a. uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu 

wykorzystania komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik
b. instalację  aplikacji  do sterowania  telefonem z poziomu tej  aplikacji  zainstalowanej  na 

platformie PC (jeśli do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 
c. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)

3. Elementy wyposażenia
a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfi-

kowanych przez zamawiającego:
•  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-7965G, CP-6961-C-K9) 

- 21 licencji
•  dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 124 licencji

ponadto dostarczone licencje muszą dawać możliwość uruchomienie stanowisk dla agentów w 
ramach świadczenia usługi interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IVR)

9. Serwer pod system zapowiedzi i interaktywnej obsługi osoby dzwoniącej IVR  UCSC-C220-
M3S -  1 sztuka
Minimalne wymagania zamawiającego:

Pojedynczy serwer musi posiadać obudowę typu RACK 19" wraz z zestawem do zamontowania 
serwerów w szafie telekomunikacyjnej 19", umożliwiającym pełne wysunięcie obudowy.
Płyta główna musi spełniać następujące warunki:
1. Dwa fizyczne gniazda do obsługi procesorów wyspecyfikowanych w następnych punktach.
2. 16 slotów do obsługi pamięci ECC, pracującej z częstotliwościami 1333 MHz oraz 1600 MHz.
3. Możliwość wyposażenia serwera w 256GB RAM.
4. Wewnętrzny kontroler  macierzy obsługujący do 8 dysków  SAS lub SATA w konfiguracji 

RAID – 0,1,5,10,50 z możliwością miksowania dysków SAS i SATA. 
5. Wewnętrzny slot USB 2.0 umieszczony na płycie głównej serwera.

Procesor
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1. Dwa procesory Intel E5 lub równoważne.
2. Minimalne parametry procesora:
a. Liczba rdzeni: 6
b. Minimalna częstotliwość taktowania zegara: 2,3 GHz
c. Pamięć podręczna procesora cache L3: 15MB
d. Maksymalna moc wydzielanego ciepła 95W

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych procesorów innych produ-
centów pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.

Chipset
1. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w konfiguracjach 2 procesorowych, obsłu-

gujący opisane procesory.
Pamięć
1. Musi posiadać minimum 16 GB pamięci RAM DDR3-1333MHz Registered DIMM.

Dyski twarde
1. Dyski muszą być wymienne podczas pracy urządzenia - hot swappable.
2. Musi posiadać minimum 2 dyski twarde 2,5" SAS 6G o pojemności min. 300GB, prędkości 

obrotowej 10k RPM, Hot Plug, dostępnych poprzez czołowy panel serwera.
3. Serwer musi umożliwiać instalację 8 dysków twardych 2,5" bez konieczności wymiany kom-

ponentów rozwiązania.
Interfejsy sieciowe
1. Minimum 2 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45
2. Minimum 2 porty USB
3. Minimum 1 porty VGA 
4. Minimum 1 port RS232
5. Minimum 1 port RJ-45 10/100/1000 dedykowany dla zarządzania.

Zasilanie, chłodzenie
1. Minimum dwa zasilacze wymienne podczas pracy serwera.
2. Redundantne chłodzenie serwera.

Dodatkowo:
1. Serwer musi zawierać szyny montażowe do rack-a 19".
2. Serwer musi  umożliwiać instalację następujących systemów operacyjnych:  Microsoft  Win-

dows Server 2008 R2 w wersji Standard i Enterprise, RedHat Linux w wersji standardowej  
oraz Advanced Platform, VMWare vSphere w wersji Advanced, Enterprise, Enterprise Plus.

3. Wszystkie komponenty rozwiązania muszą znajdować się na oficjalnej liście wsparcia HCL 
danego serwera.

4. Cały sprzęt musi być zakupiony bezpośrednio u producenta lub w oficjalnym kanale dystrybu-
cji producenta przeznaczonym na rynek polski z odpowiednim pakietem usług wymaganych 
przez Zamawiającego.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej w innych projektach, nie dopuszcza się 
rozwiązań typu „refurbish" itp.

10. Licencje dla środowiska wirtualnego VMW-VS5-STD-1A do serwera IVR – sztuk 2
Minimalne wymagania zamawiającego:
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1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodat-
kowych pośredniczących systemów operacyjnych

2. Rozwiązanie musi  zapewnić możliwość obsługi wielu instancji  systemów operacyjnych na 
jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stop-
niem konsolidacji sprzętowej.

3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wy-
korzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycz-
nej RAM.

4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych 1-8 procesorowych.

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.

6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 
urządzeń USB.

8. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez 
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

9. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platfor-
my sprzętowej.

10.  Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wir-
tualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i 
zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać 
się w trybie OEM.

11.  Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22,  Windows 3.1,  
Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 
8,  SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11  
,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4,  
OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unix-
ware, Mac OS X.

12.  Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtu-
alnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika 
konsolidacji.

13.  Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów 
dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 

14.  Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtu-
alnymi  i do konfigurowania innych funkcjonalności.  Centralna konsola graficzna powinna 
mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i  
jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 

15.  Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fi-
zycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzy-
stanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymal-
nie sprzed roku. 
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16.  Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migaw-
kowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapaso-
wych bez przerywania ich pracy.

17.  Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyj-
nych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

18.  Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możli-
wość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

19.  Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyj-
nej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.

20.  Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwi-
zacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać rów-
nież odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie dedupli-
kacji dla kopii zapasowych.

21.  Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrę-
bie klastra serwerów fizycznych.

22.  Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy po-
między serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich proce-
sów przenoszenia jednocześnie.

23.  Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtual-
nych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi.

24.  Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności 
HA) aby w przypadku awarii  lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez admini -
stratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z za-
instalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 

25.  Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybra-
nych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii  lub niedostępności  
serwera fizycznego maszyny które na nim pracowały były bezprzerwowo dostępne na innym 
serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 

26.  System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiają-
cego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne 
w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtu-
alny  powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

27.  Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch  i  
więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w 
razie awarii karty sieciowej.

Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

11. Rozbudowa bramek głosowych 
Minimalne wymagania zamawiającego:
1. Moduł VIC3-4FXS/DID – 1 sztuka

a. Moduł przeznaczony do routera Cisco 2921 Voice (będący w posiadaniu Zamawiającego)
b. Moduł musi być aktualnie oferowanym przez producenta w sprzedaży.
c. Moduł musi być wyposażony w co najmniej cztery porty FXS i pozwalać na obsługę funk-

cjonalności Direct Inward Dial.
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d. Moduł musi współpracować z zainstalowanymi w routerach Zamawiającego procesorami 
sygnałowymi (DSP) w zakresie kodowania i dekodowania głosu tak, by proces ten wyko-
nywany był sprzętowo nie programowo.

e. Moduł musi być objęty gwarancją routera, w którym będzie zainstalowany
2. Moduł VIC2-2BRI-NT/TE – 2 sztuki

a. Moduł przeznaczony do routera 2921 Voice (będący w posiadaniu Zamawiającego)
b. Moduł musi być aktualnie oferowany przez producenta w sprzedaży.
c. Moduł musi być wyposażony w co najmniej dwa porty ISDN BRI NT i TE.

3. Licencje L-FL-CME-SRST-100 - 1 sztuka
a. Rozszerzenie do funkcjonalności centrali zapasowej dla 100 telefonów.
b. Licencje miałyby zostać zainstalowane na routerze Cisco 2921.
c. Licencja musi być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego router Cisco 2921 z 

oprogramowaniem Voice.
d. Licencja musi umożliwiać pełnienie przez router funkcji zapasowej centrali telefonicznej 

dla co najmniej 100 telefonów IP w sytuacji awarii łącza WAN.

5. Zakres prac wdrożeniowych 
a. Wykonanie dokumentacji projektowej (dla części LAN)
b. Konfiguracja urządzeń LAN na potrzeby realizacji połączeń głosowych (QoS)
c. Podniesienie wersji oprogramowania na 21 bramkach głosowych w porozumieniu z firmą ATM 

SI S.A. aktualnie serwisującą sprzęt.
d. Wsparcie dla Zamawiającego przy konfiguracji bramki głosowej w lokalizacji KP Szczecinek 

(w zakresie)
a.    Protokołu H.323
b.Funkcjonalności SRST

e. Wsparcie dla Zamawiającego przy konfiguracji Cisco Unified Communication Manager 
(CUCM) w zakresie:

a.    Konfiguracja routingu połączeń, translacji, prezentacji
b.Konfiguracja zamawianych telefonów w systemie CUCM

f. Konfiguracja środowiska wirtualnego pod Cisco Unified Contact Center Express
g. Instalacja i konfiguracja Cisco Unified Contact Center Express.
h. Podniesienie wersji oprogramowania CUCM na klastrze pięciu serwerów w porozumieniu z 

firmą ATM SI S.A. aktualnie serwisującą sprzęt.
i. Instalacja i konfiguracja systemu do nagrywania rozmów
j. Instalacja i konfiguracja systemu do bilingowania rozmów
k. Podłączenie i montaż wszystkich zamawianych urządzeń z wyłączeniem telefonów.
l. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przeprowadzonych prac konfiguracyj-

nych

6. Szkolenie
Informacje ogólne dotyczące zakresu warsztatów

Warsztaty pięciodniowe dla 6 osób po 8 godzin dziennie z zakresu rozwoju, eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury Cisco Unified Communications Manager,  a w szczególności z:

1. Zarządzania środowiskiem systemu Cisco Unified Communications Manager w wersji 8 i kompo-
nentami dla telefonii
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2. Instalowania aparatów telefonicznych dla użytkowników, zarządzania telefonami Cisco
3. Konfigurowania urządzeń aktywnych do wspierania działania telefonii (PoE, Voice VLAN)
4. Parametryzowania ustawienia aparatów i aplikacji dla użytkowników
5. Konfigurowania bram dostępowych (Access Gateways) do sieci PSTN
6. Konfigurowania restrykcji dla połączeń głosowych
7. Parametryzowania globalnego planu routingu i kreowania odpowiednich transformacji
8. Konfigurowania systemu dla wsparcia połączeń między wieloma oddziałami
9. Zarządzania przydziałem pasma dla połączeń typu „voice”
10. Planowania i implementowania systemu dla wsparcia niezawodności pracy telefonii IP
11. Wprowadzania mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania ruchu sygnalizacyjnego i ruchu gło-

sowego w sieci IP
12. Konfigurowania bram dostępowych (Access Gateways) do sieci IP WAN i PSTN (H.323, MGCP)
13. Kreowania lokalnych grup routingowych
14. Konfigurowania QoS dla potrzeb telefonii IP – Call Admission Control
15. Zasad tworzenia skalowalnego i redundantnego planu numeracyjnego, selekcja drogi, translacje 

numerów, class of control (CoR)
16. Gatekeeper, zadania gatekeeper'a, możliwości wdrożeń, konfiguracja.
17. Zapewnienia styku z ITSP przy pomocy Cisco Unified Border Element (CUBE), zasady działania, 

możliwości zastosowań i konfiguracja
18. Mechanizmy QoS pożądane dla sieci z technologia VoIP - modele klasyfikacji, mechanizmy dzia-

łania, funkcjonalność Auto QoS
Zamawiający  wymaga  aby  powyższe  warsztaty  zostały  przeprowadzone  w  siedzibie 

Wykonawcy nie  póżniej  niż  4 miesiące  od daty podpiasnia  protokół  odbioru Przedmiotu umowy. 
Warsztaty  odbędą  się  w  terminie  uzgodnionym  z  Wykonawcą  i  zaakceptowanym  przez 
Zamawiającego.  Wymagane  jest  również  aby  w  ramach  warsztatów  przeprowadzone  zostały 
ćwiczenia praktyczne w środowisku laboratoryjnym.

Dodatkowo wymagane  jest  aby uczestnicy takich  warsztatów otrzymali  skrypt/podręcznik 
zawierający omawiane zagadnienia. Dodatkowo wymagane jest aby warsztaty były prowadzone przez 
certyfikowanych inżynierów posiadających zdany certyfikat CIPT 1 oraz CIPT 2.. Wykłady powinny 
być przeprowadzone w języku polskim.
Informacje  dotyczące ośrodka szkoleniowego:

• Sala laboratoryjna musi być wyposażona w niezbędny sprzęt sieciowy w ilości pozwalającej  
na indywidualne wykonywanie zadań szkoleniowych. 

• Wykonawca powinien zapewnić zakwaterowanie i  wyżywienie całodobowe dla wszystkich 
uczestników szkolenia.

Warunki równoważności
1. W przypadku  zaoferowania  urządzeń równoważnych  Zamawiający,  zastrzega  sobie  prawo do 

przeprowadzenia  testów  funkcjonalności  zaoferowanych  urządzeń.  Testy  będą  miały  na  celu 
potwierdzenie spełniania przez oferowane urządzenia ww. funkcjonalności  wymaganych przez 
Zamawiającego oraz,  że Wykonawca przeprowadził  wymagane prace konfiguracyjne.  Kwestia 
wykazania równoważności zaoferowanych urządzeń spoczywa na Wykonawcy.

2. Testy równoważności  zostaną przeprowadzone w  dniach roboczych w godzinach od 8.00 do  
15.00, czas trwania testów nie może być dłuższy niż 2 dni.

3. Miejsce przeprowadzenia testów to budynek KPP w Szczecinku, ul. Polna 25, Szczecin.
4. Testy które będą przeprowadzone aby sprawdzić warunki równoważności oferowanych urządzeń:
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1. Funkcje podstawowe dla telefonów IP:
a. Weryfikacja parametrów funkcjonalnych;
b. Dołączenie zaoferowanych telefonów IP do CUCM;
c. Rejestracja w systemie telefonów IP;
d. Weryfikacja poprawności danych konfiguracyjnych pobieranych z CUCM;
e. Zestawianie połączeń pomiędzy aparatami IP z wykorzystaniem różnych kodeków;
f. Testy przystawek do telefonów IP;
g. Zawieszanie  połączeń,  transferowanie  połączeń,  przekierowanie  połączeń  na  inny 

numer, funkcja callback;
h. Zestawianie połączeń pomiędzy aparatami IP a siecią PSTN;
i. Zestawianie połączeń konferencyjnych audio, kontrola ilości osób biorących udział w 

konferencji;
j. Konfiguracja zestawu sekretarsko-dyrektorskiego - dla jednego telefonu IP opisanego 

jako „sekretarka” i dwóch aparatów IP opisanych jako „dyrektor”;

2. Funkcje podstawowe dla bramy głosowej:
a. Weryfikacja parametrów funkcjonalnych z tabeli wymagań;
b. Dołączenie oferowanej bramy głosowej do CUCM;
c. Weryfikacja poprawności działania bramy z CUCM i z siecią PSTN;
d. Zestawianie połączeń z abonentami centrali PBX oraz sieci PSTN;
e. Testy  współpracy  urządzeń  analogowych  (w  tym  faksów)  z  zaoferowaną  bramą 

głosową;
f. Zestawianie połączeń konferencyjnych audio, kontrola ilości osób biorących udział w 

konferencji;
g. Zestawianie połączeń pomiędzy aparatami IP a siecią PSTN;

3. Funkcje podstawowe dla przełączników sieci LAN:
a. Weryfikacja parametrów funkcjonalnych;
b. Dołączenie telefonów IP do zaoferowanych przełączników sieci LAN;
c. Sprawdzenie dostępnych funkcjonalności przełączników;
d. Weryfikacja  funkcji  automatycznego  przypisywania  telefonów  IP  do  VLANów 

głosowych;
e. Weryfikacja poprawności działania funkcji RSPAN;
f. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów zabezpieczających sieć;

5. Za urządzenia równoważne zostaną uznane tylko te, które zrealizują wszystkie funkcje wskazane 
przez  Zamawiającego.  W przypadku,  gdy test  równoważności  zakończy się  niepowodzeniem, 
oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania eksperta, który dokona analizy przeprowadzonych 
testów.

7. Przy testach weryfikujących równoważność mogą uczestniczyć wszyscy Wykonawcy.
8. Zamawiający nie będzie  przeprowadzał  testów,  jeżeli  Wykonawca zaoferuje system oparty na 

rozwiązaniu wskazanym przez Zamawiającego.
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Zaplecze techniczne, którym dysponuje Zamawiający

1. CUCM zainstalowany w ramach Projektu OST112, ma być wykorzystany do obsługi telefonii 
IP.

2. MCS7825 pracujące w klastrze 5-ciu serwerów zainstalowanych w KWP Szczecin.
3. CUCM w wersji 8.0.3 obejmującego w danej chwili 585 abonentów.
4. Router ISR 2921 pracujący jako brama głosowa, znajdujący się w KPP Szczecinek
5. Router ISR 2921 do transmisji danych, znajdujący się w KPP Szczecinek
6. Router ISR 2921 pracujący jako brama głosowa zalogowana do CUCM w innych 

lokalizacjach niż KPP Szczecinek szt. 17.
7. Router  ISR  3925  pracujący  jako  brama  głosowa  zalogowana  do  CUCM  w  innych 

lokalizacjach niż KPP Szczecinek szt. 3.
8. Router ISR 3925 pracujący jako gatekeeper zalogowany do CUCM w KWP Szczecin szt. 2.

Do szczegółowego opisu przedmiotu umowy załączono:  

 Załącznik nr 6.1.1 do siwz:  „Specyfikacja techniczna sprzętu”.
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