
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Muzeum 

Sił Powietrznych w Dęblinie o niżej wymienionych minimalnych parametrach : 

FIREWALL – 1 szt. 

Przepustowość Firewalla 1,35 Gbps 

Przepustowość VPN 240 Mbps 

Przepustowość 400 Mbit/s 

Przepustowość IPS 500 Mbps 

Liczba jednoczesnych 
sesji 
 

80 000 

Nowe sesje 8 000  

Złącze komunikacyjne 
Ethernet 

4 x 1 GbE 

Okres licencji -aktualizacja 
firmware  

Min. 5 lat obejmująca 

• najnowszy stabliny firmware urządzenia wraz z 
najnowszymi łatkami i usuniętymi bugami, 

• subskrypcje automatycznych aktualizacji sygnatur 
aplikacji warstwy 7, 

• subskrypcje bazy stron dla filtra url - Barracuda Web 
Filter (oraz wirusów, spyware jeśli takie moduły są 
wykupione), 

• automatyczne aktualizacje sygnatur systemu IPS, 
kontroli spamu, kontroli aplikacji, 

• dostęp do darmowego firmware, 

• dostęp do wersji beta, 

• wsparcie mailowe producenta i dystrybutora, 

• wsparcie techniczne dystrybutora w języku polskim, 

• wsparcie telefoniczne producenta i dystrybutora 8x5. 

Okres licencji -aktualizacja 

ochrony przed Malware 

(przed malware, wirusami, 
spyware i innymi 
niepożądanym 
programowaniem 
wewnątrz protokołów 
SMTP, HTTP/S, POP3 
oraz FTP) 

Min. 5 lat obejmująca 

• Konfigurowalna głębokość rekursji 

• Funkcja kwarantanny dla proxy 

• Konfigurowalne polisy dla nieznanego archiwum 

• Konfigurowalny rozmiar archiwum 

• Wsparcie dla Archivera 

• Wsparcie dla plików Office 

• Aktywane wykrywanie nowych zagrożeń 

• Zaawansowane techniki heurystyki przy wykrywaniu 

• Setki tysięcy sygnatur 

• Wielokrotne aktualizacje sygnatur w ciągu dni 

Pozostałe wymagania • Firewall 

• Kontrola aplikacji 

• IPS 

• Filtr URL 

• IPSec VPN 

• Przechwytywanie SSL 

• Optymalizacja WAN 

• Filtr antyspamowy 

• Opcjonalny filtr NG Malware Protection 



Wymagania dodatkowe Podgląd ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym dla 
każdego użytkownika lub aplikacji dając administratorowi 
pełną kontrolę nad tworzeniem i wdrażaniem polityk dla treści 
i dostępu WWW, posiadający w szczególności: 

• Ręcznie tworzone czarne i białe listy kontroli/dostępu 

• Możliwość stworzenia 95 kategorii dla treści 

• Możliwość wyboru wielu kategorii dla jednego zadania 

• Możliwość czasowych ograniczeń 

• Możliwość ustawienia ograniczeń dla 
użytkownika/grupy 

• Kategoryzacja Online 

• Trwała pamięć podręczna (cache) 

• Blokowanie konkretnych stron 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 

 


