
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ nr NT-230-121/20 z dnia 28.07.2020 r. 

Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, szkolenia oraz serwis systemu 

informatycznego wielokanałowej transmisji danych zwanego dalej „DWDM”.  

W ramach zamówienia Wykonawca, dostarczy do czterech lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wymagany 

przez Zamawiającego sprzęt oraz przeprowadzi migrację z obecnie eksploatowanego systemu transmisyjnego 

opartego o urządzenia Ciena 4200 na nową platformę DWDM. 

 

2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Elementy systemu musza znaleźć się w czterech w wymienionych w pkt. 2 lokalizacjach przy czym 

każda z nich posiada dwa łącza światłowodowe (para, 2J) do dwóch innych wymienionych w pkt. 2 

tworząc topologię pierścienia (ring). Maksymalna długość światłowodu między dwoma bezpośrednio 

połączonymi elementami systemu nie przekracza 40 km. 

2.2. Urządzenia DWDM muszą spełniać następujące warunki: 

2.2.1. po stronie klienckiej musza zapewniać transmisję sygnałów w relacjach co najmniej: 

2.2.1.1. Lokalizacja A - Lokalizacja B, sumarycznie: 8x 10GE, 11x 1GE, 4x FC8/16G 

2.2.1.2. Lokalizacja A - Lokalizacja C, sumarycznie: 1x 10GE, 1x 1GE  

2.2.1.3. Lokalizacja B - Lokalizacja D, sumarycznie: 10x 10GE, 43x 1GE, 8x FC4/8/16G 

2.2.1.4. Lokalizacja B - Lokalizacja C, sumarycznie: 3x 10GE, 1x 1GE,  

2.2.1.5. Lokalizacja C - Lokalizacja D, sumarycznie: 3x 10GE, 2x 1GE,  

2.2.1.6. Lokalizacja A - Lokalizacja D, sumarycznie: 10x 10GE, 17x 1GE, 4x FC8/16G 

2.2.2. zdefiniowana powyżej matryca ruchu musi być zrealizowana w oparciu o koherentne kanały 

optyczne o przepływności 200G za wyjątkiem relacji A-C, B-C i C-D, które to relacje mogą być 

zrealizowane kanałami o mniejszej przepływności, 

2.2.3. wszystkie kanały optyczne muszą zapewniać szyfrowanie transmisji na poziomie optycznym 

algorytmem AES 256, a karty szyfrujące muszą być zgodne z zaleceniem Common Criteria EAL 

poziom 2 lub FIPS 140-2, 

2.2.4. zaproponowane Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę o interfejsy FC16G, 100G tylko 

poprzez dodanie kart transponderów, 

2.2.5. zastosowane Urządzenia muszą wspierać architekturę ROADM, 

2.2.6. w zaproponowanym Rozwiązaniu nie dopuszcza się zastosowania kompensatorów dyspersji 

chromatycznej, 

2.2.7. wszystkie zastosowane karty transponderów muszą być przestrajalne w pełnym zakresie  

pasma C (przynajmniej w zakresie 1528.77nm do 1566.72nm), 

2.2.8. moduły ROADM muszą być wykonane w technologii FlexGrid zgodnie z ITU-T G.694.1  

i umożliwiać przesyłanie przynajmniej 64 kanałów o przepływności 100/200G na jednej nośnej dla 

każdego kierunku transmisji, 



2.2.9. system musi być wyposażony w multipleksery zapewniające obsługę pełnej ilości kanałów, tzn. 

przyszłe rozbudowy nie będą wymagały dodawania kolejnych elementów filtrujących 

(multiplekserów), 

2.2.10. zamawiający planuje dodanie do struktury nowych węzłów, dlatego też, zaproponowana 

architektura musi wspierać możliwość rozbudowy każdego z węzłów do przynajmniej  

4 kierunków (3 kierunków liniowych i 1 kierunku lokalnego) i dodanie nowego kierunku musi 

odbywać się bezprzerwowo. 

2.2.11. interfejsy po stronie klienckiej muszą być kompatybilne z wykorzystywanymi przez 

Zamawiającego urządzeniami CISCO, Juniper oraz Brocade, 

2.2.12. porty poszczególnych kart muszą być obsadzone odpowiednimi wkładkami optycznymi ze 

złączem LC, przy czym, od strony klienckiej wkładkami MM, 

2.2.13. dostarczone Urządzenia muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne licencje  

i oprogramowanie umożliwiające centralne zarządzanie nową platformą, 

2.2.14. aplikacja zarządzająca musi umożliwiać monitorowanie parametrów jakościowych włókien co 

najmniej jeśli chodzi o parametry takie jak: tłumienność, długość, opóźnienie, 

2.2.15. system musi umożliwiać monitorowanie za pomocą protokołu SNMPv2 oraz SNMPv3 w tym 

możliwość wysyłania trapów do systemów monitorujących innych producentów, 

2.2.16. zamawiający zapewnia zasilanie 230V AC. Wymagane jest podtrzymanie bateryjne pozwalające 

na podtrzymanie pracy Urządzeń przez min. 2 godziny, 

2.2.17. oferowane Urządzenia (transmisyjne oraz zasilające) należy dostarczyć  

i zamontować w dedykowanych szafach telekomunikacyjnych 19” wysokości 42U (wysokość szaf 

zostanie zweryfikowana podczas wizji lokalnej), 

2.2.18. w ramach Projektu Oferent przeprowadzi analizę obecnej konfiguracji systemu DWDM, 

przeprowadzi wizję lokalną pomieszczeń gdzie będą zainstalowane nowe elementy systemu, 

przygotuje szczegółowy projekt techniczny zawierający plan migracji, plan wdrożenia oraz plan 

testów odbiorczych a następnie skonfiguruje Urządzenia zgodnie z przygotowanym przez niego i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem, 

2.2.19. wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbędne materiały (m.in. okablowanie) konieczne 

do uruchomienia systemu i połączenia z infrastrukturą Zamawiającego (do weryfikacji podczas 

wizji lokalnej), 

2.2.20. dostawa Urządzeń nastąpi nie później niż 90 dni od podpisania umowy z Zamawiającym  

a wdrożenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Całość prac musi zostać zakończona 

i potwierdzona protokołem odbioru końcowego. 

2.2.21. po uruchomieniu i odbiorze końcowym systemu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

przeciągu 2 tygodni pełną dokumentację powykonawczą, 

2.2.22. wykonawca wraz z ofertą dostarczy szczegółową konfigurację wszystkich węzłów systemu oraz 

karty katalogowe zaoferowanych Urządzeń, kart transponderów i innych komponentów aktywnych 

komponentów systemu, 

2.2.23. wykonawca przeprowadzi dla maksymalnie czterech administratorów PWPW S.A. dedykowane 

szkolenia  obejmujące swoim zakresem konfigurację, administrację oraz zarządzanie wdrożonym 

systemem – na terenie m.st. Warszawa.  



3. Uwagi 

 

3.1. Całość dostarczonych Urządzeń musi być objęta pięcioletnią gwarancją opartą o serwis producenta 

Urządzeń (przy dostawie Zamawiający wymaga dostarczania oświadczenia producenta 

potwierdzającego wykupienie kontraktów serwisowych na wszystkie Urządzenia na cały okres 

świadczenia serwisu gwarancyjnego)  

3.2. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji: 

3.2.1. obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 

przez 7 (siedem) dni w tygodniu włączając to dni ustawowo wolne od pracy poprzez 

polskojęzyczny punkt przyjmowania zgłoszeń pod numerami: tel. +48 ………………… oraz e-

mail: ………...@.......... 

3.2.2. naprawę usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Urządzeń w ciągu 24 h licząc 

od otrzymania zgłoszenia serwisowego, 

3.2.3. serwis w miejscu instalacji (on-site), 

3.2.4. możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania bezpośrednio od producenta, 

3.2.5. dostęp do dokumentacji producenta, 

3.2.6. części zamienne pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji, 

3.2.7. w przypadku zdiagnozowania błędów w używanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania, 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do najnowszych wersji oprogramowania urządzeń 

posiadających wsparcie producenta, pozwalających na usuniecie tych błędów. W przypadku 

wykrycia błędu, dla którego brak jest w danym momencie odpowiedniej aktualizacji, Wykonawca 

dokona eskalacji zgłoszenia do producenta. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne  

z niniejszą specyfikacją korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania w ramach wsparcia 

technicznego nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, 

3.2.8. przeprowadzanie wszelkich czynności utrzymaniowych zalecanych przez producenta Urządzeń 

(np. czyszczenie filtrów, przeglądy serwisowe – lista będzie integralną częścią umowy) przez cały 

okres serwisowania, 

3.2.9. wszelkie koszty związane z wykonaniem serwisu gwarancyjnego obciążają Wykonawcę. 

3.3. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na 

rynek polski – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia Dostawcy. 

3.4. Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (nie używana w innych środowiskach)  

i wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą – do oferty należy dołączyć odpowiednie 

oświadczenia Dostawcy. 

3.5. Całość dostarczanego sprzętu musi być dostępna w obecnej ofercie produktowej producenta oraz nie 

może być przeznaczona do wycofania z produkcji, sprzedaży bądź wsparcia (end-of-life, end-of-sale, 

end-of-support). 

3.6. Dostawca urządzeń musi być autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta sprzętu 

– do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia Dostawcy. 

3.7. Warunkiem dokonanie płatności za dostawę urządzeń jest podpisanie przez PWPW S.A. protokołu 

odbioru. Protokół sprzętu zostanie podpisany po weryfikacji zgodności dostawy ze specyfikacją 

zamówienia. 


