
Załącznik 4.2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania 

tworzącego system ochrony poczty elektronicznej w 2017 r. dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ilościach i o konfiguracji wymienionej poniżej:  

 

L.p. OPIS 

1. Rozbudowa infrastruktury sieciowej posiadanej przez zamawiającego 

2 System ochrony poczty elektronicznej (parametry minimum) 

3   Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R730xd posiadanego przez zamawiającego o dysk SSD 

  



1. Rozbudowa infrastruktury sieciowej posiadanej przez zamawiającego: 

a) Rozbudowa stosów przełączników sieciowych Cisco 3850 posiadanych przez 

zamawiającego (parametry minimum) 

Rodzaj  Urządzenie fizyczne 

Liczba urządzeń 10 szt. 

Liczba portów 48x 10/100/1000 Base-T (PoE+), 
1x RJ-45 do zarządzania 

Obudowa  Typu rack, wysokość 1U 
Urządzenie musi być dostarczone z pełnym zestawem 
elementów służących do montażu w szafie rack 19”. Zestaw 
montażowy musi być dedykowany dla oferowanego urządzenia. 

Zasilacz Min. 710W 

Dostępna moc na PoE Min. 430W 

Zarządzanie SSH, snmp, telnet, http, https 

Inne Magistrala przełączająca: 176Gbps, 
Obsługa min. 32 tys adresów mac, 
Obsługa min. 4000 vlan-ów, 
Obsługa ramek Jumbo o wielkości 9198 bajtów, 
Wsparcie do IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree i 802.1s Multiple 
Spanning Tree, 
Obsługa routingu: RIPv2,OSPF,EIGRP, 
Obsługa protokołów LLDP-MED, CDP,  
Obsługa mechanizmów Port Security, voice VLAN i private 
VLAN, 
Wbudowany kontroler WLAN dla posiadanych przez 
zamawiającego AP Cisco z serii 2600, 
Przełącznik musi umożliwić łączenie w stack z posiadanymi 
przez zamawiającego przełącznikami Cisco 3850 z zachowaniem 
następujących funkcjonalności: 
- zarządzanie stosem poprzez jedno IP, 
- obsługa min. 9 przełączników w stosie, 
- Stacking bandwith 480Gbps 
- możliwość tworzenia połączeń link aggregation dla portów 
należących do różnych jednostek w stosie 
- stos przełączników widoczny jako jedno urządzenie z punktu 
widzenia Spanning-Tree, 
Przełącznik musi posiadać mechanizmy zabezpieczające: 
- Port security, 
- DHCP Snooping, 
- Dynamic ARP Inspection, 
 

Przewody Zasilający, 
Cisco StackWise-480, 
Cisco StackPower, 
Konsolowy 

Licencja Min. Lanbase bezterminowa 

Gwarancja Min. 1 rok 

 

  



b) Rozbudowa przełączników sieciowych Cisco 3850 posiadanych przez zamawiającego 

o dodatkowe moduły sieciowe (C3850-NM-x-10G) (parametry minimum) 

Rodzaj  Moduł fizyczny  

Liczba 5 szt. 

Liczba portów Min. 2x 10 Gbit SFP+ wraz z wkładkami LC 1310nm singlemode 

Licencja Jeśli do działania modułu sieciowego potrzebna jest licencja 
dostawca jest zobowiązany do jej dostarczenia 

Gwarancja Min. 1 rok 

 

c) Rozbudowa przełączników sieciowych Nexus 5548 (N5K-C5548UP-FA) posiadanych 

przez zamawiającego o moduł rozszerzający (parametry minimum) 

Rodzaj  Moduł fizyczny 

Liczba 2 szt. 

Liczba portów Min. 16x 1/10 Gbit SFP+ wraz z wkładkami LC 850nm 
multimode 10Gbit SFP+ 

Licencja Jeśli do działania modułu rozszerzającego potrzebna jest 
licencja dostawca jest zobowiązany do jej dostarczenia 

Montaż Usługa montażu bezprzerwowego przeprowadzona w siedzibie 
zamawiającego przez certyfikowanego inżyniera Cisco (CCNP 
Data Center) 

Gwarancja Min. 1 rok 

 

d) Wkładka SFP+ do posiadanego przez zamawiającego przełącznika HP 5700 

Charakterystyka Wkładka SFP+, 1310nm LC Singlemode 10Gb/s prawidłowo działająca z pełną 

prędkością, kompatybilna z przełącznikiem HP 5700 

Gwarancja: Min. 1 rok 

Liczba 4 szt. 

 

 

  



 

2. System ochrony poczty elektronicznej (parametry minimum) 

Rodzaj  Platforma działająca w środowisku wirtualnym 

Liczba  1 szt. 

Wspierane hypervisory Minimum  Vmware ESXi / ESX 4.0 /4.1/5.0/5.1 

Liczba obsługiwanych 
wirtualnych interfejsów 
sieciowych  

Minimum jeden interfejs . 

Liczba obsługiwanych 
wirtualnych procesorów 

Minimum dwa wirtualne procesory.  

System operacyjny Platforma musi działać w oparciu o dedykowany system 
operacyjny. 

Funkcjonalność Zapewnienie ochrony zarówno poczty przychodzącej jak i 
wychodzącej. 
Zapobieganie próbom spoofingu, phishing-u, spyware. 
Zabezpieczenie przed atakami typu DoS. 
Zapewnienie ochrony przed atakami typu DHA. 
Możliwość ustalenia progów na podstawie punktacji 
przypisanej przez algorytmy modułu antyspamowego dla 
wiadomości przychodzących, wg której wiadomości mogą być 
blokowane, przysyłane do kwarantanny lub oznaczane jako 
spam. 
Możliwość ustalenia progów na podstawie punktacji 
przypisanej przez algorytmy modułu antyspamowego dla 
wiadomości wychodzących, wg której wiadomości mogą być 
blokowane lub przysyłane do kwarantanny. 
Możliwość analizy obrazów dołączonych do wiadomość. 
Możliwość korzystania z filtrów Bayesa. 
Możliwość weryfikacji adresów URL zawartych w 
wiadomościach z bazą danych znanych adresów URL 
zawierających spam. 
Możliwość ustawienia kwarantanny dla każdego użytkownika 
lub globalnej dla całego urządzenia. 
Uwierzytelnianie nadawcy wiadomości na podstawie SPF. 
Uwierzytelnianie nadawcy wiadomości na podstawie DKIM. 
Zapobieganie niepożądanym wiadomościom bounce z 
wykorzystaniem metody oznaczania nagłówków wiadomości 
wysyłanych przez urządzenie. 
Możliwość korzystania z dowolnych zewnętrznych baz RBL. 
Możliwość definiowania białej listy domen, subdomen. 
Kontrola zawartości załączników po rozszerzeniu oraz typie 
MIME. 
Możliwość tworzenia reguł antyspamowych przy pomocy 
wyrażeń regularnych filtrujących wiadomości po temacie, 
nagłówku i treści wiadomości. 
Możliwość skanowania antywirusowego poczty 
przychodzącej. 
Możliwość przywrócenia poprzednio zainstalowanej bazy 
sygnatur wirusów. 
Możliwość przywrócenia poprzednio zainstalowanej bazy 



sygnatur antyspamowych. 
Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą graficznego 
interfejsu dostępnego przez przeglądarkę. 
Możliwość integracji z LDAP oraz Active Directory 
przynajmniej do weryfikacji docelowych odbiorców 
przychodzących wiadomości pocztowych. 
Ochrona minimum 80 domen pocztowych. 
Minimum dwa predefiniowane szablony raportów. 
Wsparcie dla SNMP. 
Możliwość eksportu logów na zewnętrzny serwer (syslog). 
Dostęp do interfejsu zarządzania poprzez szyfrowane 
połączenie HTTPS. 
 

Wsparcie dla systemu ochrony 
poczty 

W ramach zamówienia wykonawca dostarczy wszelkie 
licencje na wymagane funkcjonalności, umożliwiające 
korzystanie z tych funkcjonalności oraz pobieranie aktualizacji 
oprogramowania i baz zabezpieczeń. Licencja musi 
obowiązywać przez okres minimum 3 lat od zawarcia umowy. 

Szkolenie Minimum 8  godzin szkolenia z konfiguracji urządzenia dla 4 
osób w siedzibie zamawiającego. 

 

  



 

3. Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R730xd o dysk SSD Toshiba PX04SMB080. 

 

Rodzaj  Urządzenie fizyczne 

Liczba urządzeń 2 szt. 

Rodzaj pamięci MLC 

Pojemność  800GB 

Złącze SAS 3.0 

Rozmiar 2,5” 

Inne Ramka do montażu w serwerze Dell PowerEdge R730xd 

Gwarancja  Min. 5 lat 

 


