
 

 

Otwock, dn. 11.12.2018r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na montaż i dostawę sprzętu informatycznego i materiałów 

instalacyjnych. 

 

Przedmiotem umowy jest montaż i dostawa do siedziby Zamawiającego niżej 

wymienionego sprzętu informatycznego i materiałów instalacyjnych: 

1) Moduł 1000BASE-LX Single-mode Fiber SFP p/n DEM-310GT w ilości 6 szt., 

2) Moduł Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR p/n J4859D w ilości 4 szt., 

3) Konwerter światłowodowy w ilości 6 szt. o następujących minimalnych parametrach: 

• Rodzaj złącza optycznego: LC 

• Liczba włókien: 1 szt. 

• Zasięg transmisji: 500 m Światłowód wielomodowy lub 20 km Światłowód 

jednomodowy 

• Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

• Port LAN: RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5, 5e 

• Szybkość transmisji RJ-45 10/100/1000 Mb/s 

• MTU: max. 1600 B 

• Długość fali optycznej:  Tx: 1310 nm     Rx: 1490nm 

• Wybrane cechy: Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb 

transmisji danych, Auto detekcja prędkości bitowej, Dwukierunkowa transmisja 

przez pojedyncze włókno światłowodowe, Diody LED wskazujące poprawność 

działania urządzenia, Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM 

(Tx 1310nm / Rx 1490nm) 

• Temperatura pracy: 0 °C ... 60 °C 

• Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 5 % ... 90 % 

• Wymagana kompatybilność z modułami z punktu 1 oraz 2 

4) Patch Cord SM LC-LC simplex 1m w ilości 19 szt., 

5) Patch Cord RJ-45 1m kat 6 w ilości 30 szt., 

6) Patch Cord RJ-45 2m kat 6 w ilości 30 szt., 



 

 

7) Przełącznik sieciowy zarządzalny w ilości 3 szt. o następujących minimalnych 

parametrach: 

• Przełącznik wielowarstwowy  L3 

• obsługa jakość serwisu (QoS) Tak   

• Zarządzanie przez stronę www  Tak   

• Liczba portów Ethernet  RJ-45 48 Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

• Liczba zainstalowanych modułów SFP  4 

• Technologia okablowania Copper Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-

T   

• Standardy komunikacyjne  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z   

• Pełny dupleks  Tak  

• Podpora kontroli przepływu Tak   

• Dublowanie portów Tak   

• Dublowanie portów Tak   

• Limit częstotliwości Tak   

• Klient DHCP Tak    

• Automatyczne MDI/MDI-X  Tak   

• Protokół drzewa rozpinającego Tak   

• Obsługa sieci VLAN  Tak   

• Auto-sensing Tak 

• Przepustowość przełączania 104  Gbit/s 

• Przepustowość 77.3  Mpps  

• Wielkość tabeli adresów  16000   

• Opóźnienie (10-100 Mbps) 7  µs 

• Opóźnienie (1 Gbps) 2  µs 

• Zgodny z Jumbo Frames Tak   

• Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak 

• obsługuje SSH/SSL obsługuje SSH/SSL 

• Możliwości montowania w stelażu  Tak wysokość max 1 U 

• Stackowalny Tak   

• Taktowanie procesora  400  Mhz 

• Pojemność pamięci 256  MB 

• Wielkość pamięci flash 64  MB 



 

 

• Pamięci bufora pakietów 1.5  MB 

• Obsługa PoE  Tak na minimum 24 portach 

• Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu min. 370  W 

• Gwarancja: Lifetime 

• Uwagi: Wraz ze switchem należy dostarczyć kompatybilny z nim moduł SFP o 

przepustowości minimum 1 GB, który zapewni poprawną komunikację z modułami 

z punktów 1 oraz 2 

8) Wisząca szafa RACK w ilości 3 szt. o następujących minimalnych parametrach: 

• Wysokość 9U 

• Głębokość 600 mm 

• Otwór na przewody: w tylnej ścianie, od góry, od dołu 

• Otwory wentylacyjne: w ścianach bocznych, w drzwiach. 

• Zdejmowane ściany boczne, 

• Zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie, 

• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych, 

• Drzwi przednie zamykane są na zamek, 

• Ściany boczne zamykane są na zamek, 

• W zestawie sześć kluczyków, 

• Cztery szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu), 

• Możliwość zmiany rozstawu między szynami przednimi a tylnymi. 

• Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych , 

• Złącze uziemiające, 

• Zainstalowane dwa wentylatory, 

• Mocowanie na ścianie z wykorzystaniem: uchwytu do mocowania szafy wiszącej 

• Dodatkowe wyposażenie: listwa zasilająca z wyłącznikiem AC 230V do szafy RACK 

19 9 gniazd, organizer kabli poziomy 1U 

9) Listwa zasilająca 19” do szafy rack 19” w ilości 4 szt. o następujących parametrach: 

• Liczba gniazd: 9 

• Długość kabla: 1,8 m, 

• Typ gniazd: uniwersalne 3 biegunowe (z uziemieniem), 

• Kabel zasilający: zakończony uniwersalnym wtykiem 3 biegunowym, 

• Ilość zajmowanych poziomów: 1 U, 

• Praktyczny wyłącznik z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyłączeniem, 



 

 

• Obudowa: wykonana z aluminium, 

• Możliwość demontażu uchwytów: tak  

10) Organizer kabli poziomy 1 U do szafy rack 19” w ilości 3 szt., 

11) Wentylator AC 230V do szafy rack 19” w ilości 6 szt., 

12) Kabel sieciowy kat. 5e o łącznej długości 500 m, 

13) Wtyki RJ45 w ilości 200 szt., 

14) Tester diodowy kabli m.in. RJ45, RJ11, UTP, STP w ilości 1 szt., 

15) Zaciskarka do wtyków m.in. RJ45 w ilości 1 szt. 

16) Adapter, przelotka RJ45/RJ45 w ilości 10 szt., 

17) Listwa zasilająca z wyłącznikiem AC 230 V do szafy RACK 19 9 gniazd – 4 szt., 

18) Śruba montażowa M6 do szaf rack wraz z koszykiem – 100 szt. 

 

Pozostałe postanowienia umowne: 

 

1) Przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

2) Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru do zawartej umowy i podpisane przez przedstawiciela Szpitala  

i Wykonawcy. 

3) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 7 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru. 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  13 grudnia 2018 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl ), sekretariat Szpitala 

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Termin realizacji:  14 dni od dnia podpisania umowy 

5. Załączniki:   wzór umowy 

6. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

7. Faktura VAT:   płatna w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia faktury i 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl

