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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników 
prac B+R w działalności gospodarczej; Tytuł projektu: „Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego 
monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem 
technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych”. Numer projektu: RPZP.01.01.00-32-0025/20 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/03/RPOWZ 1.1/2022 na „DOSTAWĘ 
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OSPRZĘTU POMOCNICZEGO” 

1. Zamawiający: 
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o. 
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137, 
61-719, POZNAŃ, 
POLSKA 
REGON: 300325900,  
NIP: 7811787233 
KRS: 0000260377 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
31710000-6 Sprzęt elektroniczny 
31730000-2 Sprzęt elektrotechniczny 
 

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego 
STANOWI: 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 1: Dostawa urządzenia optoelektronicznego do 
rozproszonego wykrywania akustycznego, przetwarzającego rozproszenie 
światła we włóknie światłowodowym na dane akustyczne. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 2: Dostawa zespołu komputerowego 
pełniącego funkcję serwera systemu z konsolą LCD. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 3: Dostawa szafy serwerowej wraz z systemem 
podtrzymania zasilania UPS, Modemem LTE, routerem, przełącznikami KVM, 
modułem KVM oraz pomocniczymi elementami mocowań i łączeń urządzeń 
systemu. 

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ WYŁĄCZNIE NA WSZYSTKIE PRZEDMIOTY 
ZAMÓWIENIA ŁĄCZNIE.  

Miejsce dostawy: 

1. KRAJ: POLSKA 
2.  Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE 
3. Powiat: WAŁECKI 
4. Gmina MIROSŁAWIEC;  
5. Miejscowość: Mirosławiec 
6. kod pocztowy 78-650 
7. Ulica: Parkowa / 23 
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WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTÓW DOSTAWY:  

I 

DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 1.  

DOSTAWA URZĄDZENIA OPTOELEKTRONICZNEGO DO ROZPROSZONEGO 
WYKRYWANIA AKUSTYCZNEGO, PRZETWARZAJĄCEGO ROZPROSZENIE ŚWIATŁA 

WE WŁÓKNIE ŚWIATŁOWODOWYM NA DANE AKUSTYCZNE. 

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE I 
WYPOSAŻENIE: 

1. Urządzenie optoelektroniczne winno posiadać możliwość wykrywania rozproszonego Rayleigha 
zdarzeń akustycznych i wibracyjnych zachodzących wzdłuż włókna światłowodowego, z 
wykorzystaniem zjawiska załamania się światła, powodowanego wibracjami zachodzącymi w 
otoczeniu włókna światłowodowego.  

2. Urządzenie winno być wyposażone w co najmniej jeden kanał optyczno-pomiarowy o 
parametrach technicznych lasera klasy 1M (class1M), pozwalających na wykrywanie zdarzeń 
akustycznych wzdłuż włókna światłowodowego o parametrach OS2 9/125 – o długości nie 
mniejszej niż 5000 m i zakończonego złączem E2000/APC. 

3. Urządzenie musi posiadać wbudowane oprogramowanie do samodiagnostyki, wykrywające 
ewentualne błędy w pracy podzespołów elektronicznych urządzenia.  

4. Urządzenie musi być wyposażone w interfejs programowania aplikacji API (Application 
Programming Interface) z możliwością zapisu danych generowanych w urządzeniu na 
zewnętrznych nośnikach pamięci typu serwer. 

5. Masa urządzenia nie może przekroczyć 60 kg 

6. Urządzenie musi umożliwiać jego zabudowę w szafie serwerowej dostarczanej w ramach 
przedmiotu zamówienia nr 3. 

7. Urządzenie musi spełniać wymogi klasy szczelności co najmniej IP54. 

8. Urządzenie musi posiadać zasilanie urządzenia 220 V –230V.:  

9. Wymagany kolor obudowy: czarny 

10. Wymagane wyposażenie w co najmniej 1 port LAN 

11. Wymagane wyposażenie w co najmniej w co najmniej 2 porty USB o standardzie transferu 
niegorszym niż 2.0. 

12. Wymagane wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, oraz najlepszą wiedzą 
techniczną  

13. Inne wyposażenie niezbędne dla prawidłowej eksploatacji. 
 

II 
DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 2:  

DOSTAWA ZESPOŁU KOMPUTEROWEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SERWERA 
SYSTEMU Z KONSOLĄ LCD. 
 
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE I WYPOSAŻENIE: 

1. Wymagane wyposażenie w sloty do dysków twardych 3.5 w ilości niemniej niż 4 szt.  
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2. Wymagane wyposażenie w procesor o częstotliwości pracy nie mniejszej niż 3.3GHz i 
pamięci podręcznej 8MB cache, 

3. Wymagane wyposażenie w pamięć RAM niemniejszą niż 8GB DDR4 

4. Wymagany brak systemu operacyjnego. 

5. Zespół komputerowy przeznaczony na serwer musi zawierać w zestawie szyny do 
montażu w szafie serwerowej dostosowanej do szafy będącej przedmiotem zamówienia 
nr 3. 

6. Urządzenie musi spełniać wymogi klasy szczelności co najmniej IP54. 

7. Wymagane wyposażenie w konsolę LCD, spełniającą następujące wymogi funkcjonalno-
techniczne:  

a. KONSOLA KVM 
b. Wymagana ilość przełączalnych PC - minimum 1 szt. 
c. Wymagana rozdzielczość wideo optyczna o parametrach niemniej niż: 1920 x 

1200px 
d. Wymagana możliwość montażu w szafie serwerowej będącej przedmiotem 

zamówienia nr 3. 
e. Wymagany kolor: czarny 
f. Wymagany panel wyświetlacza o przekątnej ekranu niemniej niż 10”  
g. Urządzenie musi spełniać wymogi klasy szczelności co najmniej IP54. 

8. Wymagane wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, oraz najlepszą 
wiedzą techniczną  

9. Inne wyposażenie niezbędne dla prawidłowej eksploatacji. 
 

III 
 

DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 3:  
DOSTAWA SZAFY SERWEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM PODTRZYMANIA ZASILANIA 

UPS, MODEMEM LTE, ROUTEREM, PRZEŁĄCZNIKAMI KVM, MODUŁEM KVM ORAZ 
POMOCNICZYMI ELEMENTAMI MOCOWAŃ I ŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ SYSTEMU. 

WYMAGANE ELEMENTY SKŁADOWE: 
1. SZAFA SERWEROWA – 1 SZT. 
2. SYSTEMEM PODTRZYMANIA ZASILANIA UPS –  CO NAJMNIEJ 1 SZT. 
3. MODEM LTE – CO NAJMNIEJ 1 SZT. 
4. ROUTER Z FUNKCJONALNOŚCIĄ PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO (SWICH)- CO 

NAJMNIEJ 1 SZT. 
5. PRZEŁĄCZNIK KVM – CO NAJMNIEJ 1 SZT. 
6. MODUŁ KVM – CO NAJMNIEJ 2 SZT. 

 
1. AD 1. WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE SZAFY SERWEROWEJ: 

a. Wymagane wymiary: 
 szerokość 800 mm,  
 głębokość 800 mm,  
 wysokość wraz z cokołem nie więcej niż 2200mm i nie mniej niż 1200mm, 

b. Wyposażenie w co najmniej 1 szt. drzwi przeszklonych,  
c. Ściany boczne i tylne pełne wykonane z blachy,  
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d. Szafa musi posiadać system wentylacji wewnętrznej umożliwiający wyciąg 
ciepłego powietrza na zewnątrz, 

e. Szafa musi być przystosowana do montażu urządzeń elektronicznych 
dostarczanych w ramach przedmiotów zamówień nr 1 oraz 2. 

f. Szafa winna być wyposażona w środku ramę montażową,  
g. Szafa musi spełniać wymogi klasy szczelności co najmniej IP54. 
h. Wymagane wyposażenie w uchwyty pod pasy transportowe (umożliwiające 

montaż szafy w miejscu docelowym), 
i. Wymagane wyposażenie w cokół. 
j. Wymagane wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, oraz 

najlepszą wiedzą techniczną  
 

2. AD 2. WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE SYSTEMU PODTRZYMANIA 
ZASILANIA UPS 

a. Wymagana ilość zainstalowanych baterii niemniej niż 4 szt. 
b. Wymagane dopuszczalne napięcie na wejściu minimum 150V 
c. Wymagane dopuszczalne napięcie na wyjściu do 240V 
d. W ramach funkcjonalności wymagana możliwość wymiany baterii 
e. Wymagane zastosowanie baterii kwasowo-ołowianych. 
f. Wymagane wyposażenie we wbudowaną kartę sieciową  
g. Wymagane wyposażenie w funkcję automatycznego wyłączenia  
h. Ilość wyjść C13 – nie mniej niż 8szt 
i. Ilość wyjść C19 nie mniej niż 1 szt.  
j. Wymagane wyposażenie w kabel zasilający o długości nie mniej niż 1,5 mb 
k. Wymagane dopuszczalne warunki wilgotnościowe pracy w zakresie: 

 minimum nie więcej niż 10% (wilgotność nieskondensowana) 
 maksimum nie mniej niż 80% (wilgotność nieskondensowana) 

 
3. AD 3. WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE DLA MODEMU LTE 

a. Wymagana pamięć RAM nie mniej niż 64 MB  
b. Wymagana pamięć wbudowana nie mniej niż 16 MB 
c. Wymagany rodzaj pamięci wbudowanej: typu Flash 
d. Wymagane wyposażenie w Port Ethernet w ilości niemniej niż 2 porty 
e. Wymagane wyposażenie w Sloty SIM- co najmniej  2x miniSIM 
f. Wymagany zakres napięcia 12-57 V DC 
g. Wymagany maksymalny pobór mocy niewiększy niż 7 W 
h. Wymagane dopuszczalne warunki temperaturowe pracy: 

 temperatura minimalna nie większa niż -20 st. C; 
 temperatura maksymalna nie mniejsza niż 60 st. C 

i. Wymagana obsługa PASM 
 LTE - 6 (300 Mb/s downlink, 50 Mb/s uplink) 
 LTE FDD - 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 

12 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) 
 LTE TDD -  38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41n (2500) 

 
4. AD 4. WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE DLA ROUTERA Z 

FUNKCJONALNOŚCIĄ PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO (SWICH)  
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a. Wymagana liczba rdzeni procesora niemniej niż 1 szt. 
b. Wymagana częstotliwość znamionowa procesora niemniej niż 600 MHz 
c. Wymagany rozmiar pamięci RAM niemniej niż 64 MB 
d. Wymagany rozmiar pamięci przechowywania nie mniej niż 64 MB 
e. Testowana temperatura otoczenia: 

 minimalna nie więcej niż-20°C  
 maksymalna nie mniej niż do 60°C 

f. Wymagane napięcie wejściowe gniazda DC:8-30 V 
g. Dopuszczalne maksymalne zużycie energii niewięcej niż 30 W 
h. Dopuszczalny maksymalny pobór mocy bez załączników niewięcej niż 10 W 
i. Wymagane wyposażenie w Porty Ethernet 10/100 minimum 5 szt 
j. Wymagane wyposażenie w Porty Ethernet 10/100/1000 minimum 5 szt. 

 
5. AD 5. WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE DLA PRZEŁĄCZNIKA KVM,  

a. Wymagane połączenia komputerowe bezpośrednie – minimum 5 szt. 
b. Wymagane wyposażenie w złącza w ilości co najmniej: 

 2 x USB typ A żeńskie  
 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie 
 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie 
 1 x HDB-15 żeńskie 

c. Wymagane wyposażenie w porty KVM niemniej niż 8 x RJ-45 Żeńskie 
d. Wymagane wyposażenie w porty połączenia łańcuchowego- niemniej niż 1 x 

DB-25 Męskie 
e. Wymagane gniazdo zasilania AC 3-bolcowe 
f. Wymagane wyposażenie w porty LAN: nie mniej niż 1 x RJ-45 Żeńskie 
g. Wymagane wyposażenie w przełącznik resetowania naciskowy samo-cofający 
h. Wymagane wyposażenie w przełącznik zasilania kołyskowy 
i. Wymagane wyposażenie w przełączniki wyboru portu niemniej niż 8 x przycisk 

naciskowy 
j.  Wymagane wyposażenie w porty wbudowane:  Klawiatura/Mysz- co najmniej 

PS/2 - 1 szt oraz co najmniej  USB – 1 szt. 
l. Wymagane dopuszczalne warunki wilgotnościowe pracy w zakresie: 

 minimum nie więcej niż 10% (wilgotność nieskondensowana) 
 maksimum nie mniej niż 80% (wilgotność nieskondensowana) 

k. Wymagana obudowa metalowa. 
 

6. Ad 6 WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNICZNE dla MODUŁÓW KVM. 

a. Wymagane wyposażenie w złącza: 
 Połączenie – co najmniej 1 x RJ-45 Żeńskie 
 Komputerowe co najmniej 1 x USB męskie oraz co najmniej 1 x HDB-15 

męskie 
 
 

3. WYGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA: 
 
a. Wymagane dokumenty do dostarczenia dla każdego przedmiotu zamówienia: 

 wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty 
potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania – JEŚLI DOTYCZY 

 


