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Załącznik Nr 8 do siwz 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 13 (trzynastu) kompletów radiolinii wraz z elementami 
montażowymi stanowiącymi fabryczne ukompletowanie i dedykowanymi urządzeniami zasilającymi. 
 
 
1. Specyfikacja techniczna 
 

1.1. Ogólne wymagania 
 

1.1.1. Radiolinia cyfrowa klasy operatorskiej pracująca w trybie full-duplex, w paśmie 
38 GHz (zgodnie z planem 38A14); 

1.1.2. Wszystkie elementy radiolinii muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, 
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy; 

1.1.3. Radiolinie muszą posiadać architekturę typu split: IDU/ODU; 
1.1.4. Radiolinie muszą mieć budowę modułową umożliwiającą rozbudowę 

o funkcjonalności wymienione jako opcjonalne co najwyżej poprzez instalacją 
dodatkowych modułów / kart i implementację licencji. 

1.1.5. Moduły wewnętrzne (IDU) powinny być wykonane w obudowie przystosowanej do 
montażu w szafach typu rack 19”. 

1.1.6. Komplet radiolinii składa się z dwóch modułów IDU, dwóch modułów ODU oraz 
dwóch anten parabolicznych 30 cm integrowanych z ODU, a także wszelkich 
elementów montażowych i innych stanowiących fabryczne ukompletowanie 
zestawów; 

1.1.7. Wszystkie komplety radiolinii muszą się składać z urządzeń tego samego typu 
i z takimi samymi wersjami oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 1.1.8.; 

1.1.8. W przypadku gdyby oferowane elementy kompletów radiolinii nie mogły pracować w 
pełnym paśmie wskazanym w pkt. 1.1.1. (tzn. w każdym dowolnym kanale w ramach 
planu częstotliwości) Wykonawca zaoferuje urządzenia mogące pracować w 
wybranych subbandach, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do ich wymiany na 
zasadach określonych w Umowie. 

 
 

1.2. Wymagane parametry radiolinii. 
 

1.2.1. Moduły ODU oraz anteny muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz 
budynków; 

1.2.2. Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% 
(przy BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P.530; 

1.2.3. Radiolinie muszą umożliwiać przynajmniej pracę w kanałach o szerokości: 56, 28, 14, 
7 [MHz]; 

1.2.4. Radiolinie muszą pracować z modulacjami z zakresu przynajmniej od 16 do 1024 
QAM; 

1.2.5. Dostarczona radiolinia musi oferować co najmniej przepływność 200Mbps w kanale 
28MHz; 

1.2.6. Jednostki IDU muszą być wyposażone w min. 2 porty GE w tym min. 1 port SFP 
wspierający wkładki dowolnych producentów; 

1.2.7. Jednostki IDU muszą być wyposażone w min. 1 dedykowany port FE do zarządzania; 
1.2.8. Radiolinie muszą wspierać bezstratny ACM (adaptacyjne schematy kodowania 

i modulacji); 
1.2.9. Radiolinie muszą umożliwiać rozbudowę do pracy w konfiguracji 1+1 (protekcja); 
1.2.10. Radiolinie muszą umożliwiać rozbudowę do pracy w konfiguracji 2+0 (RLA Radio Link 

Aggregation); 
1.2.11. Radiolinie muszą umożliwiać rozbudowę do pracy z XPIC; 
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1.2.12. Radiolinie muszą mieć możliwość ustawienia na stałe modulacji; 
1.2.13. Radiolinie muszą umożliwiać pracę z ATPC (Automatic Transmit Power Control); 
1.2.14. Radiolinie muszą zapewniać równoległą pracę ATPC oraz ACM w pełnym zakresie; 
1.2.15. Radiolinie muszą zapewniać pełną przeźroczystość łącza L2 o MTU >1520; 
1.2.16. Radiolinie muszą przenosić strumienie multicastowe, protokół IS-IS (pakiety 

aktualizujące IS-IS update); 
1.2.17. Zawartość transmisji nie może mieć wpływu na parametry i działanie łącza, 

opóźnienie, jitter; 
1.2.18. Radiolinie muszą spełniać wymagania na przenoszenie IP Voice; 
1.2.19. Radiolinie muszą przesyłać ruch Ethernet w sposób natywny; 
1.2.20. Radiolinie muszą mieć wbudowany przełącznik L2; 
1.2.21. Radiolinie muszą obsługiwać sieci wirtualne (VLAN) zgodnie z 802.1q oraz 

802.1QinQ; 
1.2.22. Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów; 
1.2.23. Radiolinie muszą posiadać certyfikację MEF; 
1.2.24. Radiolinie muszą wspierać ERP (Ethernet Ring Protection G.8032); 
1.2.25. Radiolinie muszą wspierać optymalizację ruchu Ethernet: IFG suppression oraz 

Header compression; 
1.2.26. Radiolinie muszą wspierać Ethernet OAM (IEEE 802.1ag oraz ITU/T Y.1731); 
1.2.27. Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa 

klasyfikacji pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv6/TOS, 
MPLS(EXP/Traffic Class); 

1.2.28. Radiolinie muszą posiadać min. 8 fizycznych kolejek QoS; 
1.2.29. Radiolinie muszą umożliwiać zakładanie pętli RF w pełnym zakresie dostępnych 

modulacji; 
1.2.30. Radiolinie muszą umożliwiać monitorowanie zakłóceń w torze radiowym (np. poprzez 

pomiar stopy błędów); 
1.2.31. Radiolinie muszą umożliwiać zarządzanie za pomocą przeglądarki WWW bez 

potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, 
lokalnie lub zdalnie poprzez SSH; 

1.2.32. Radiolinie muszą umożliwiać zdalne zarządzane i konfigurowane w całym zakresie 
funkcjonalności poprzez przynajmniej jedną z aplikacji: 
- Net Master NMS; 
- uniMS ver. 5.x. 

1.2.33. Zakres temperaturowy pracy IDU: -5°C do +45°C; 
1.2.34. Zakres temperaturowy pracy ODU oraz pozostałych elementów zewnętrznych: -30°C 

do +50°C; 
1.2.35. Wykonawca dostarczy i zaimplementuje liczbę licencji odpowiednią dla przepływności 

200 Mbps oraz funkcjonalności i konfiguracji wymaganej w chwili dostawy; 
 

1.3. Wymagane parametry zasilania: 
1.3.1. Parametry dostarczonych zasilaczy muszą być odpowiednie dla zasilenia 

oferowanych urządzeń; 
1.3.2. Zaoferowana konfiguracja musi umożliwiać zasilenie radiolinii z dwóch niezależnych 

źródeł (AC230V i DC48V) z domyślną pracą ze źródła AC i automatycznym oraz 
bezprzerwowym przełączeniem na źródło DC w razie zaniku podstawowego 
zasilania; 

1.3.3. Zamawiający preferuje zasilacze przystosowane do montażu w szafach typu rack 
19”.  

 
2. Warunki gwarancyjne 
 

2.1. Całość dostarczonego sprzętu, licencji, oprogramowania musi być objęta minimum 36 
miesięczną gwarancją/serwisem uwzględnioną w cenie oferty. Gwarancja będzie liczona od 
dnia zrealizowania zadania, wskazanego w Protokole odbioru przedmiotu zamówienia.  

2.2. Zamawiający wymaga przyjmowania przez Wykonawcę zgłoszeń serwisowych 24g/7dni/ w 
tygodniu drogą e-mailową, faksową, telefoniczną. 

2.3. Zamawiający wymaga usunięcia awarii urządzeń w terminie 3 dni kalendarzowych 
w miejscu użytkowania sprzętu. 
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2.4. W przypadku gdyby dostarczone elementy radiolinii (np. ODU) nie umożliwiały 
wykorzystania we wszystkich kanałach w ramach odpowiadającego im planu częstotliwości 
Zamawiający będzie miał prawo w terminie 12 miesięcy od daty odbioru do jednokrotnej, 
bezpłatnej wymiany nie używanych elementów radiolinii na inne, fabrycznie nowe i co 
najmniej równoważne dostarczonym. W takim przypadku razem z żądaniem wymiany 
Zamawiający wskaże kanał, do którego będą musiały być przystosowane nowe elementy 
radiolinii. Elementy radiolinii dostarczone w ramach wymiany będą objęte gwarancją 
przysługującą elementom wymienianym. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


