ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa zestawu urządzeń niezbędnych do integracji
systemów łączności radiowej PRM opartych o radiotelefony
bazowe z PZŁ SWD PRM - etap 1
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1. Słownik i skróty
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuję się następujące definicje skrótów i pojęć:
Skrót/pojęcie

Definicja

Dni Robocze

Oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 15:35.

Dyspozytor Medyczny

Użytkownik realizujący zadania przyjmowania zgłoszeń alarmowych
z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania
ratunkowego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1077, z późn. zm.) oraz
powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołami ratownictwa
medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia
geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów
ratownictwa medycznego, wykorzystujący system SWD PRM. Rola
i zakres działania dyspozytora medycznego jest zdefiniowany w ustawie
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi
zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora
medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1703).

Konsola Dyspozytorska

Urządzenie realizujące funkcjonalność konsoli dyspozytorskiej
zintegrowanej łączności stanowiące wyposażenie Użytkownika
Końcowego w ramach PZŁ SWD PRM.

OR

Ośrodek Regionalny w architekturze PZŁ SWD PRM.

OSL

Ośrodek Szkolenia Lotniczego – jednostka wchodząca w skład struktur
LPR.

POK

Podstawowy Ośrodek Krajowy w architekturze PZŁ SWD PRM.

PZŁ SWD PRM

Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Serwer Radiowy

Główny moduł odpowiedzialny za realizację zadań związanych z obsługą
komunikacji pomiędzy elementami systemu PZŁ SWD PRM a sieciami
radiowymi.

Umowa

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Wszystkie postanowienia
związane z realizacją zamówienia określa umowa.

Urządzenie

Urządzenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem pozwalające na
podłączenie radiotelefonu bazowego do sieci IP oraz jego integrację
z PZŁ SWD PRM.
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Wspomagania

Skrót/pojęcie

Definicja

Użytkownik

Zamawiający oraz jego pracownicy.

Użytkownik Końcowy

Dyspozytor medyczny lub wojewódzki koordynator ratownictwa
medycznego, korzystający z Konsoli Dyspozytorskiej w ramach PZŁ
SWD PRM.

Wykonawca/Dostawca

Podmiot realizujący zamówienie.

Zamawiający/LPR

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

ZOK

Zapasowy Ośrodek Krajowy w architekturze PZŁ SWD PRM.
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2. Wstęp
W ramach realizacji Zadania 2 projektu budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przewidziana jest integracja
środków łączności radiowej użytkowanej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne
w poszczególnych województwach z budowanym PZŁ SWD PRM.
Wszystkie Ośrodki Regionalne zostaną doposażone w programowy Serwer Radiowy (główny
i redundantny) pozwalający na komunikację z częścią radiową PZŁ SWD PRM. Systemy radiowe
zostaną zintegrowane poprzez komunikację IP z wykorzystaniem sieci OST112.
Obecnie w poszczególnych województwach występuje olbrzymia różnorodność wykorzystywanych
rozwiązań w obszarze łączności radiowej – od najprostszych rozwiązań opartych o radiotelefony
bazowe po bardziej rozbudowane systemy przemiennikowe. Systemy przemiennikowe, różnych
dostawców, wykorzystujące bezpośrednie połączenie IP w celu nawiązania łączności radiowej, będą
mogły być integrowane z PZŁ SWD PRM bez dodatkowych urządzeń instalowanych po stronie systemu
radiowego z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych charakterystycznych dla danego
producenta rozwiązania radiowego.
W przypadku systemów radiowych opartych na radiotelefonach bazowych, w tym również systemy
radiowe wykorzystywane do łączności radiowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, warunkiem
koniecznym integracji z PZŁ SWD PRM jest zapewnienie urządzenia pozwalającego na podłączenie
radiotelefonów do sieci IP, kompatybilnego z radioserwerami zlokalizowanymi w Ośrodkach
Regionalnych oraz Ośrodkach Krajowych systemu PZŁ SWD PRM.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a) Zamówienie podstawowe - dostawa zestawu 40 szt. Urządzeń wraz z zasilaczem oraz
niezbędnymi licencjami na oprogramowanie, umożliwiających podłączenie radiotelefonów
bazowych do sieci IP i integrację z systemem PZŁ SWD PRM wraz z gwarancją producenta na
okres co najmniej 36 miesięcy;
b) Zamówienie opcjonalne - dostawa zestawu od 2 do 20 szt. Urządzeń wraz z zasilaczem oraz
niezbędnymi licencjami na oprogramowanie, umożliwiających podłączenie radiotelefonów
bazowych do sieci IP i integrację z systemem PZŁ SWD PRM wraz z gwarancją producenta na
okres co najmniej 36 miesięcy.
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4. Wymagania minimalne funkcjonalność i parametry techniczne

4.1

Lp.

Cechy i parametry Urządzeń umożliwiających podłączenie radiotelefonów bazowych do
sieci IP oraz integrację z PZŁ SWD PRM

Cechy i parametry

1.

Urządzenie musi umożliwić podłączenie do sieci IP i integrację z PZŁ SWD PRM
radiotelefony bazowe różnych producentów, obecnie produkowane i posiadające wsparcie
producenta.

2.

Urządzenie musi wykorzystywać do połączenia z radiotelefonem dedykowane okablowanie
dostępne u producenta.

3.

Urządzenie musi obsługiwać radiotelefony pracujące w trybie analogowym oraz cyfrowym.

4.

Urządzenie musi posiadać możliwość zasilania prądem stałym o napięciu 12V.

5.

Urządzenie musi być wyposażone w interfejs RJ45 umożliwiający podłączenie do
infrastruktury sieciowej Zamawiającego.

6.

Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji ustawień sieciowych, tak aby można było
podłączyć je do infrastruktury Zamawiającego.

7.

Urządzenie musi być kompatybilne z radioserwerami wykorzystywanymi w PZŁ SWD PRM,
zainstalowanymi w OR, POZ i ZOK.

8.

Urządzenie musi pozwolić na integrację radiotelefonu z PZŁ SWD PRM w ramach integracji
łączności radiowej PRM realizowanego w drugim zadaniu budowy PZŁ SWD PRM.

9.

Urządzenie po integracji z PZŁ SWD PRM musi zapewnić funkcjonalności:
1) wykonanie wszystkich czynności radiowych wprost z ekranu dotykowego Konsoli
Dyspozytorskiej, dostępnych poprzez protokół zdalnego sterowania producenta
radiotelefonu;
2) zapewnienie rejestracji i archiwizacji korespondencji radiowej wraz z możliwością
odsłuchu zarejestrowanych rozmów bezpośrednio z Konsoli Dyspozytorskiej na
zasadach i z wykorzystaniem infrastruktury określonej w PZŁ SWD PRM;
3) umożliwić korzystania Dyspozytora Medycznego z dowolnego radiotelefonu
pracującego na obszarze dysponowania zintegrowanego z PZŁ SWD PRM.

10.

Urządzenie musi posiadać możliwość współpracy z redundantnym serwerem radiowym.

11.

Dostawca zapewni wszystkie niezbędne licencje do realizacji punktów 6-10.

12.

Dostawca zapewni odpowiednią konfigurację Urządzenia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
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13.

Dostawca dostarczy instrukcję konfiguracji dostarczonego Urządzenia.

14.

Urządzenie musi posiadać możliwość montażu jako urządzenie wolnostojące oraz montażu
w szafie sprzętowej 19” – Zamawiający wymaga zestawu montażowego.

15.

Dostawca zapewni niezbędne okablowanie w celu zasilenia Urządzenia.

16.

Dostawca musi gwarantować poprawność działania Urządzenia z PZŁ SWD PRM.

4.2

Cechy i parametry Urządzeń umożliwiające podłączenie radiotelefonów bazowych do sieci
IP oraz zapewniające kompatybilność z radioserwerami wykorzystywanymi w PZŁ SWD
PRM

Aby zapewnić kompatybilność Urządzenia pozwalającego podłączyć radiotelefon bazowy do sieci IP
z radioserwerami wykorzystywanymi w PZŁ SWD PRM, Urządzenie musi spełniać minimalne
wymagania zamieszczone w tabeli:

Lp.

Wymagania minimalne

1.

Minimalne wymagania sprzętowe.

1.1.

Procesor zgodny z architekturą ARM, min 1.2 GHz Dual-Core.

1.2.

Pamięć RAM minimum 2GB.

1.3.

Pamięć masowa minimum 64GB.

1.4.

Minimum 2 porty USB 2.0.

1.5.

Minimum 1 port RS232.

1.6.

Minimum 1 port audio in/out typu małej częstotliwości z separacją galwaniczną.

1.7.

Minimum 1 port Gigabit Ethernet.

2.

Zainstalowany system operacyjny Debian 9.

3.

Zainstalowane na Urządzeniu oprogramowania wykonawcze, zgodne z PZŁ SWD PRM wraz
z licencjami.

3.1.

Zainstalowane oprogramowanie DGT_MCS_3.x.x.

3.2.

Zainstalowana licencja na obsługę radiotelefonu.

3.3.

Zainstalowana licencja na dołączenie do redundantnego serwera radiowego PZŁ SWD PRM.

4.

Dostawca musi gwarantować poprawność działania urządzenia z PZŁ SWD PRM.
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4.3

Cechy i parametry zasilacza do Urządzeń umożliwiających podłączenie radiotelefonów
bazowych do sieci IP oraz integrację z PZŁ SWD PRM

Cechy i parametry

Lp.

1.

Zasilacz zewnętrzny z akumulatorem (buforowy tryb pracy).

2.

Napięcie wejściowe zasilacza: sieciowe 230V, częstotliwość 50Hz.

3.

Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza: 12V DC.

4.

Sprawność zasilacza: nie mniejsza niż 80%.

5.

Zasilacz musi posiadać możliwość jednoczesnego zasilania radiotelefonu oraz Urządzenia
umożliwiającego podłączenie radiotelefonu do sieci IP oraz integrację z PZŁ SWD PRM.

6.

Parametry zasilacza muszą być tak dobrane, aby mógł on pracować w sposób ciągły.

7.

Bateria akumulatora musi być tak dobrana, aby podtrzymać pracę radiotelefonu i Urządzenia
umożliwiającego podłączenie radiotelefonu bazowego do sieci IP oraz integrację z PZŁ SWD
PRM na czas nie krótszy niż 2h, przy założeniu profilu użytkowania radiotelefonu: 5/5/90.

8.

Średni czas między awariami (MTBF) nie mniejszy niż 150000h.

9.

Zasilacz musi być wyposażony w zabezpieczenia:
- przeciwprzepięciowe,
- przeciwzwarciowe,
- przeciążeniowe.

10.

Zasilacz musi spełniać wszystkie wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń
tego typu stosowanych na terenie EU (EN60950; EN55022).

11.

Zasilacz musi posiadać możliwość montażu jako zasilacz wolnostojący oraz w szafie
sprzętowej 19” – Zamawiający wymaga zestawu montażowego.

12.

Dostawca zapewni całe niezbędne okablowanie w celu poprawnego zasilania Urządzeń
umożliwiających podłączenie radiotelefonów bazowych do sieci IP oraz integrację z PZŁ
SWD PRM.
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5. Wymagania gwarancyjne

Lp.

Warunki dotyczące gwarancji

1.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia objęty był gwarancją na okres
co najmniej 36 miesięcy.

2.

Dostarczone elementy składowe przedmiotu zamówienia muszą być nowe, wolne od wad i
zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

3.

Gwarancja musi obejmować wady materiałowe i konstrukcyjne, usunięcie wykrytych usterek
i błędów funkcjonalnych dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4.

Wykonawca zapewni naprawę wykrytych wad w autoryzowanym serwisie dostarczonych
Urządzeń oraz zasilaczy wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

5.

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.

6. Zasady odbioru przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w Umowie.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamówienie podstawowe należy dostarczyć
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Zamówienie opcjonalne należy
dostarczyć w terminie wskazanym w Umowie.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony w biurze Zamawiającego przy
ul. Maszewskiej 20 w Warszawie, lokal U1, pierwsze piętro w obecności przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego, w Dni Robocze, w godz. 8:00 – 15:35.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Umowa.
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