
 
 
 
Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania Zakup sprzętu informatycznego  
w ramach projektu pn. Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność ", 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.  
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1. Serwer typu RACK wraz z UPS (1 sztuka) 

Komponent / 
Cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent 
 

 

Nazwa  
 

 

Typ urządzenia 
Serwer typu RACK. W ofercie należy podać 
producenta, model oraz part number, jeżeli 
posiada. 

 

Obudowa 

Obudowa typu RACK o wysokości 
maksymalnie 2U, z możliwością instalacji co 
najmniej 8 dysków 2.5” HotPlug wraz 
kompletem szyn umożliwiających montaż 
w standardowej szafie RACK oraz 
wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
Posiadająca dodatkowy przedni panel 
zamykany na klucz, chroniący dyski twarde 
przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

 

Procesor 

Dwa procesory dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem, umożliwiające 
osiągnięcie wyniku minimum 506 punktów 
w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym 
na stronie internetowej www.spec.org dla 
konfiguracji dwuprocesorowej. 
W ofercie należy podać producenta i model 
oferowanego procesora. 
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony 
internetowej zawierający wynik testu dla 
oferowanego modelu serwera wraz z 
oferowanym modelem procesora lub 
wydruk z testu przeprowadzonego na 
oferowanym modelu serwera wraz 
z oferowanym modelem procesora. 

 

Pamięć RAM 

Zainstalowane co najmniej 32 GB.  
Płyta powinna obsługiwać co najmniej do 
1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej 
powinny znajdować się minimum 24 sloty 
przeznaczone dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory 
Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, 
Lockstep. 

 

Sloty PCI Express 

 minimum trzy sloty x16 generacji 3 
o prędkości x8 niskoprofilowe, 

 minimum trzy sloty x16 generacji 3 
o prędkości x8, 

 minimum jeden slot x16 generacji 3 
o prędkości x16 pełnej długości 
i wysokości. 

 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna obsługująca  

http://www.spec.org/
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rozdzielczość co najmniej 1280x1024. 

Wbudowane 
porty 

Co najmniej 4 porty USB, z czego co 
najmniej 2 w technologii 3.0, 2 porty RJ45, 2 
porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), co najmniej 1 port RS232. 
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy 
pomocy adapterów przejściówek oraz 
dodatkowych kart. 

 

Interfejsy 
sieciowe/FC 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb 
Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy 
sieciowe nie mogą zajmować żadnego z 
dostępnych slotów PCI Express oraz portów 
USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot 
oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie 
modułów udostępniających: 

 minimum dwa interfejsy sieciowe 
1Gb Ethernet w standardzie BaseT 
oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet ze złączami w standardzie 
BaseT, 

 cztery interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet w standardzie SFP+, 

 dwa interfejsy sieciowe 1Gb 
Ethernet w standardzie BaseT oraz 
dwa interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet ze złączami w standardzie 
SFP+. 

 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowy  kontroler 
dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów 
RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający 1GB 
nieulotnej pamięci CACHE. 

 

Wewnętrzna 
pamięć masowa 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, 
SAS, NearLine SAS i SSD.  
Zainstalowane 4 dyski 600GB SAS 6GBps 
10k w sprzętowym układzie RAID 1 . 
 
Możliwość instalacji modułu dedykowanego 
dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu 
flash o pojemności min. 16 GB 
z możliwością konfiguracji zabezpieczenia 
synchronizacji pomiędzy nośnikami 
z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie 
może powodować zmniejszenia ilości wnęk 
na dyski twarde. 

 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW.  

Zasilacze 

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy 
maksymalnej 750W każdy wraz z kablami 
zasilającymi o długości co najmniej 2m 
każdy. 

 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów  
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Hot-Plug 

Oprogramowanie 

Zainstalowany system operacyjny dla 
serwerów dwuprocesorowych. 
Licencja na oprogramowanie musi być 
przypisana do każdego procesora fizycznego 
na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i 
ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na 
liczbę wymaganych licencji. Licencja musi 
uprawniać do uruchamiania serwerowego 
systemu operacyjnego (SSO) w środowisku 
fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk 
serwerowego systemu operacyjnego za 
pomocą wbudowanych mechanizmów 
wirtualizacji.  
Serwerowy system operacyjny (SSO) musi 
posiadać następujące, wbudowane cechy: 
1. Możliwość wykorzystania, co najmniej 
320 logicznych procesorów oraz co najmniej 
4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 
2. Możliwość wykorzystywania 64 
procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci 
RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez 
każdy wirtualny serwerowy system 
operacyjny. 
3. Możliwość budowania klastrów 
składających się z 64 węzłów, z możliwością 
uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 
4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych 
bez zatrzymywania ich pracy między 
fizycznymi serwerami z uruchomionym 
mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) 
przez sieć Ethernet, bez konieczności 
stosowania dodatkowych mechanizmów 
współdzielenia pamięci. 
5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) 
dodawania i wymiany pamięci RAM bez 
przerywania pracy. 
6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) 
dodawania i wymiany procesorów bez 
przerywania pracy. 
7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych 
sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, 
czy sterownik przeszedł testy jakości 
przeprowadzone przez producenta systemu 
operacyjnego.  
8. Możliwość dynamicznego obniżania 
poboru energii przez rdzenie procesorów 
niewykorzystywanych w bieżącej pracy. 
Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę 
procesorów wyposażonych w mechanizmy 
HyperThreading. 
9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na 
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wolumenach, które: 
a. pozwalają na zmianę rozmiaru w 

czasie pracy systemu, 
b. umożliwiają tworzenie w czasie 

pracy systemu migawek, dających 
użytkownikom końcowym 
(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd 
w poprzednie wersje plików i 
folderów,  

c. umożliwiają kompresję w locie dla 
wybranych plików i lub folderów, 

d. umożliwiają zdefiniowanie list 
kontroli dostępu (ACL). 

10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania 
i indeksowania plików (dokumentów) w 
oparciu o ich zawartość. 
11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy 
pomocy mechanizmów posiadających 
certyfikat FIPS 140 2 lub równoważny 
wydany przez NIST lub inną agendę rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 
12. Możliwość uruchamiania aplikacji 
internetowych wykorzystujących 
technologię ASP.NET. 
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego 
HTTP pomiędzy kilka serwerów.  
14. Wbudowana zapora internetowa 
(firewall) z obsługą definiowanych reguł dla 
ochrony połączeń internetowych i 
intranetowych. 
15. Graficzny interfejs użytkownika. 
16. Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy: menu, 
przeglądarka internetowa, pomoc, 
komunikaty systemowe. 
17. Możliwość zmiany języka interfejsu po 
zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 
języków poprzez wybór z listy dostępnych 
lokalizacji. 
18. Wsparcie dla większości powszechnie 
używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play). 
19. Możliwość zdalnej konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania 
systemu.  
20. Dostępność bezpłatnych narzędzi 
producenta systemu umożliwiających 
badanie i wdrażanie zdefiniowanego 
zestawu polityk bezpieczeństwa. 
21. Pochodzący od producenta systemu 
serwis zarządzania polityką konsumpcji 
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informacji w dokumentach (Digital Rights 
Management). 
22. Możliwość implementacji następujących 
funkcjonalności bez potrzeby instalowania 
dodatkowych produktów (oprogramowania) 
innych producentów wymagających 
dodatkowych licencji: 

a. podstawowe usługi sieciowe: DHCP 
oraz DNS wspierający DNSSEC, 

b. usługi katalogowe oparte o LDAP i 
pozwalające na uwierzytelnianie 
użytkowników stacji roboczych, bez 
konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania na 
tych stacjach, pozwalające na 
zarządzanie zasobami w sieci 
(użytkownicy, komputery, drukarki, 
udziały sieciowe), z możliwością 
wykorzystania następujących 
funkcji: 
i. podłączenie SSO do domeny w 

trybie offline bez dostępnego 
połączenia sieciowego z domeną, 

ii. ustanawianie praw dostępu do 
zasobów domeny na bazie 
sposobu logowania użytkownika 
na przykład typu certyfikatu 
użytego do logowania,  

iii. odzyskiwanie przypadkowo 
skasowanych obiektów usługi 
katalogowej z mechanizmu kosza, 

c. zdalna dystrybucja 
oprogramowania na stacje robocze, 

d. praca zdalna na serwerze z 
wykorzystaniem terminala 
(cienkiego klienta) lub odpowiednio 
skonfigurowanej stacji roboczej, 

e. PKI (Centrum Certyfikatów (CA), 
obsługa klucza publicznego 
i prywatnego) umożliwiające: 
i. dystrybucję certyfikatów poprzez 

http, 
ii. konsolidację CA dla wielu lasów 

domeny, 
iii. automatyczne rejestrowania 

certyfikatów pomiędzy różnymi 
lasami domen, 

f. szyfrowanie plików i folderów, 
g. szyfrowanie połączeń sieciowych 

pomiędzy serwerami oraz 
serwerami i stacjami roboczymi 
(IPSec), 
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h. możliwość tworzenia systemów 
wysokiej dostępności (klastry typu 
failover) oraz rozłożenia obciążenia 
serwerów, 

i. serwis udostępniania stron WWW, 
j. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 

(IPv6), 
k. wbudowane usługi VPN 

pozwalające na zestawienie 
nielimitowanej liczby 
równoczesnych połączeń i 
niewymagające instalacji 
dodatkowego oprogramowania na 
komputerach z systemem Windows, 

l. wbudowane mechanizmy 
wirtualizacji (Hypervisor) 
pozwalające na uruchamianie min. 
1000 aktywnych środowisk 
wirtualnych systemów 
operacyjnych. Wirtualne maszyny w 
trakcie pracy i bez zauważalnego 
zmniejszenia ich dostępności mogą 
być przenoszone pomiędzy 
serwerami klastra typu failover z 
jednoczesnym zachowaniem 
pozostałej funkcjonalności. 
Mechanizmy wirtualizacji mają 
zapewnić wsparcie dla:  
i. dynamicznego podłączania 

zasobów dyskowych typu hot 
plug do maszyn wirtualnych, 

ii. obsługi ramek typu jumbo frames 
dla maszyn wirtualnych, 

iii. Obsługi 4 KB sektorów dysków 
iv. nielimitowanej liczby 

jednocześnie przenoszonych 
maszyn wirtualnych pomiędzy 
węzłami klastra, 

v. możliwości wirtualizacji sieci z 
zastosowaniem przełącznika, 
którego funkcjonalność może być 
rozszerzana jednocześnie poprzez 
oprogramowanie kilku innych 
dostawców poprzez otwarty 
interfejs API, 

vi. możliwości kierowania ruchu 
sieciowego z wielu sieci VLAN, 
bezpośrednio do pojedynczej 
karty sieciowej maszyny 
wirtualnej (tzw. trunkmode).  

23. Możliwość automatycznej aktualizacji w 
oparciu o poprawki publikowane przez 
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producenta wraz z dostępnością 
bezpłatnego rozwiązania producenta SSO 
umożliwiającego lokalną dystrybucję 
poprawek zatwierdzonych przez 
administratora, bez połączenia z siecią 
Internet. 
24. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego 
SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 
25. Możliwość instalacji poprawek poprzez 
wgranie ich do obrazu instalacyjnego.  
26. Mechanizmy zdalnej administracji oraz 
mechanizmy (również działające zdalnie) 
administracji przez skrypty. 
27. Możliwość zarządzania przez 
wbudowane mechanizmy zgodne ze 
standardami WBEM oraz WS Management 
organizacji DMTF. 
28. Zorganizowany system szkoleń i 
materiały edukacyjne w języku polskim.  
Należy dostarczyć nośnik z obrazem 
systemu. 
Dodatkowo z systemem operacyjnym należy 
dostarczyć licencje dostępowe dla co 
najmniej 30 użytkowników. 
 
Dostawca  musi  dostarczyć  licencję na 
serwer oraz 5 licencji dostępowych dla 
użytkowników na  oprogramowanie  
bazodanowe  posiadające następujące 
minimalne parametry: 
Oprogramowanie musi umożliwiać  
zarządzanie  dużymi bazami danych  
powyżej  10 GB. Mechanizmy RDBMS są 
przeznaczone do obsługi dużych baz 
danych. 
Oprogramowanie  musi  pozwalać  na  
scentralizowane  zarządzanie  danymi.  
Dane przechowywane  są  na  serwerze  
bazy  danych.  Mechanizmy  RDBMS  
zapewniają centralne zarządzanie 
dostępem, archiwizację i inne działania na 
bazie danych. 
Oprogramowanie musi być skalowalne.  
Komputer wykorzystywany jako serwer 
może korzystać z jednej jednostki centralnej 
albo może też pracować w architekturze 
klastrowej. 
Oprogramowanie  musi  być  bezpieczne.  
Zabezpieczenie  dostępu  poprzez 
zdefiniowanie użytkowników i uprawnień 
dostępu.  
Oprogramowanie musi umożliwiać 
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transakcyjną aktualizację danych. Dane 
w trakcie modyfikacji nie mogą być 
modyfikowane przez innego użytkownika.  
Baza  danych  musi  zawierać  standardowe  
mechanizmy  replikacji  i  archiwizacji 
danych. 
Baza danych musi wykorzystywać pamięć 
operacyjną serwera powyżej 30 GB. 
Dostarczone  licencje  muszą  zapewniać  
nielimitowane  połączenie  do  bazy  dla 
procesorów serwera. 
Dostęp do danych musi odbywać się 
poprzez standardowy język poleceń SQL. 
 
Program antywirusowy w wersji serwerowej 
z licencją na okres 5 lat. 

Bezpieczeństwo 

 Elektroniczny panel informacyjny  
umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu 
oraz temperaturze, adresach MAC 
kart sieciowych, numerze 
serwisowym serwera, aktualnym 
zużyciu energii, nazwie serwera, 
modelu serwera, 

 zintegrowany z płytą główną moduł 
TPM,  

 wbudowany czujnik otwarcia 
obudowy współpracujący z BIOS i 
kartą zarządzającą, 

 fabryczne oznaczenie urządzenia 
informujące Zamawiającego 
o numerze serwisowym serwera,  

 fizyczne zabezpieczenie 
dedykowane przez producenta 
serwera uniemożliwiające wyjęcie 
dysków twardych umieszczonych na 
froncie obudowy przez 
nieuprawnionych użytkowników. 

  

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze 
systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet 
umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego 
interfejsu Web karty zarządzającej, 

 zdalne monitorowanie i 
informowanie o statusie serwera 
(m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji 
serwera), 
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 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz 
autentykacje i autoryzację 
użytkownika, 

 możliwość podmontowania 
zdalnych wirtualnych napędów, 

 wirtualną konsolę z dostępem do 
myszy, klawiatury, 

 wsparcie dla IPv6, 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service 
for Managament); SNMP; IPMI2.0, 
VLAN tagging, Telnet, SSH, 

 możliwość zdalnego monitorowania 
w czasie rzeczywistym poboru 
prądu przez serwer, 

 możliwość zdalnego ustawienia 
limitu poboru prądu przez 
konkretny serwer, 

 integracja z Active Directory, 

 możliwość obsługi przez dwóch 
administratorów jednocześnie, 

 wsparcie dla dynamic DNS, 

 wysyłanie do administratora maila z 
powiadomieniem o awarii lub 
zmianie konfiguracji sprzętowej, 

 możliwość podłączenia lokalnego 
poprzez złącze RS-232, 

 możliwość zarządzania 
bezpośredniego poprzez złącze USB 
umieszczone na froncie obudowy. 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające 
zarządzanie poprzez sieć, spełniające 
minimalne wymagania: 

 wsparcie dla serwerów, urządzeń 
sieciowych oraz pamięci masowych, 

 możliwość zarządzania 
dostarczonymi serwerami bez 
udziału dedykowanego agenta,  

 wsparcie dla protokołów– WMI, 
SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH, 

 możliwość oskryptowywania 
procesu wykrywania urządzeń, 

 możliwość uruchamiania procesu 
wykrywania urządzeń w oparciu 
o harmonogram, 

 szczegółowy opis wykrytych 
systemów oraz ich komponentów, 

 możliwość eksportu raportu do CSV, 
HTML, XLS, 

 grupowanie urządzeń w oparciu o 
kryteria użytkownika, 
możliwość uruchamiania narzędzi 
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zarządzających w poszczególnych 
urządzeniach, 

 automatyczne skrypty CLI 
umożliwiające dodawanie i edycję 
grup urządzeń, 

 szybki podgląd stanu środowiska, 

 podsumowanie stanu dla każdego 
urządzenia, 

 szczegółowy status 
urządzenia/elementu/komponentu, 

 generowanie alertów przy zmianie 
stanu urządzenia, 

 filtry raportów umożliwiające 
podgląd najważniejszych zdarzeń, 

 integracja z service desk producenta 
dostarczonej platformy sprzętowej, 

 możliwość przejęcia zdalnego 
pulpitu, 

 możliwość podmontowania 
wirtualnego napędu, 

 automatyczne zaplanowanie akcji 
dla poszczególnych alertów w tym 
automatyczne tworzenie zgłoszeń 
serwisowych w oparciu o standardy 
przyjęte przez producentów 
oferowanego w tym postępowaniu 
sprzętu, 

 kreator umożliwiający 
dostosowanie akcji dla wybranych 
alertów, 

 możliwość importu plików MIB, 

 przesyłanie alertów „as-is” do 
innych konsol konsol firm trzecich, 

 możliwość definiowania ról 
administratorów,  

 możliwość zdalnej aktualizacji 
sterowników i oprogramowania 
wewnętrznego serwerów, 

 aktualizacja oparta o wybranie 
źródła bibliotek (lokalna, on-line 
producenta oferowanego 
rozwiązania), 

 możliwość instalacji sterowników i 
oprogramowania wewnętrznego 
bez potrzeby instalacji agenta, 

 możliwość automatycznego 
generowania i zgłaszania 
incydentów awarii bezpośrednio do 
centrum serwisowego producenta 
serwerów, 

 moduł raportujący pozwalający na 
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wygenerowanie następujących 
informacji: nr seryjne sprzętu, 
konfiguracja poszczególnych 
urządzeń, wersje oprogramowania 
wewnętrznego, obsadzenie slotów 
PCI i gniazd pamięci, informację o 
maszynach wirtualnych, aktualne 
informacje o stanie gwarancji, 
adresy IP kart sieciowych, 

 możliwość automatycznego 
przywracania ustawień serwera, 
kart sieciowych, BIOS, wersji 
firmware w przypadku awarii i 
wymiany któregoś z komponentów 
(w tym kontrolera RAID, kart 
sieciowych, płyty głównej) 
zapisanych na dedykowanej pamięci 
flash wbudowanej na karcie 
zarządzającej. 

Gwarancja 

Pięć lat gwarancji producenta realizowanej 
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 
reakcji do następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania 
awarii poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną producenta. Możliwość 
rozszerzenia gwarancji przez producenta do 
7 lat. 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji 
poprzez stronę producenta podając 
unikatowy numer urządzenia, oraz 
pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 
sterowników nawet w przypadku 
wygaśnięcia gwarancji serwera. 

 

Certyfikaty 

Serwer musi posiadać deklarację CE (należy 
załączyć do oferty). 
Oferowany serwer musi znajdować się na 
liście serwerów certyfikowanych przez 
producenta oferowanego systemu 
operacyjnego. Do oferty należy załączyć 
wydruk ze strony internetowej producenta 
oferowanego systemu operacyjnego 
potwierdzający spełnienie warunku. 

 

Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w 
języku polskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 
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Komponent / 
Cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent 
 

 

Nazwa 
 

 

Typ urządzenia 

UPS – zasilacz awaryjny w obudowie typu 
tower / rack (konwertowalnej). W ofercie 
należy podać producenta, model oraz part 
number, jeżeli posiada. 

 

Wymiary 
Nie może zajmować więcej niż 2U w szafie 
RACK 

 

Moc pozorna 3000VA  

Moc skuteczna:  2700W  

Napięcie 
wejściowe / 
wyjściowe 

230V/230V  

Obsługiwane 
zakresy 
częstotliwości 

40-70Hz  

Kształt przebiegu 
wyjściowego 

sinusoida  

Czas 
podtrzymania 
przy 50% 
obciążeniu 

30 min  

Czas 
podtrzymania 
przy 100% 
obciążeniu 

15 min  

Czas przełączania 6 ms  

Interfejs RS-232, USB  

Gwarancja Pięć lat gwarancji producenta  
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2. Zestawy komputerowe (10 sztuk) 

Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent  

Nazwa   

Typ urządzenia Komputer stacjonarny. W ofercie 
wymagane jest podanie producenta, 
modelu oraz part numberu, jeżeli 
posiada. 

 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla 
potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu 
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna 
baza danych. 

 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych. W ofercie 
należy podać producenta i model 
procesora. 
Komputer powinien osiągać w teście 
wydajności SYSmark® 2014: 

- Overall Rating –  co najmniej wynik 
1330 punktów, 

- Media Creation– co najmniej wynik 
1335 punktów,  

- Office Productivity – co najmniej 
wynik 1270 punktów,  

- Data/Financial Analysis - co najmniej 
wynik 1410 punktów. 

Zamawiający wymaga, aby powyższy 
wynik osiągnięty był dla minimum trzech 
iteracji na komputerze o konfiguracji 
oferowanej.  
Test musi być przeprowadzony przy 
rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 
rozdzielczość nominalna monitora 
oferowanego @ 60Hz. 
Dokumentem potwierdzającym 
spełnianie ww. wymagań będzie 
dołączony do oferty wydruk z 
przeprowadzonego testu, potwierdzony 
za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub wydruk ze strony 
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYS
mark2014web.html.   
 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu 
sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Wykonawca może 

 

http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2014web.html
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zostać wezwany do dostarczenia 
Zamawiającemu oprogramowania 
testującego, komputera do testów oraz 
dokładny opis metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w 
terminie nie dłuższym niż 10 dni od 
otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

Zainstalowane co najmniej 8GB z 
możliwością rozbudowy do min. 32GB. 
W ofercie należy podać wielkość 
zainstalowanej oraz możliwej do 
rozbudowy pamięci. 

 

Parametry 
pamięci 
masowej 

Dwa dyski, w tym: 

 Jeden wbudowany  o pojemności 
co najmniej 128GB SSD - 
oferowany dysk musi uzyskać w 
teście PassMarkTMSoftware 
2860 punktów w kolumnie Disk 
Rating (wynik testów  
zaproponowanego dysku musi 
znajdować się na stronie: 
http://www.harddrivebenchmark
.net/hdd_list.php), 

 jeden  zewnętrzny dysk 1000 GB 
SATA 2,5" (zewnętrzny, w 
obudowie, USB3.0). 

W ofercie należy podać technologię 
oferowanych dysków (HDD/SSD) i ich 
pojemność. 

 

Wydajność 
grafiki 

Grafika zintegrowana z procesorem 
powinna umożliwiać pracę 
dwumonitorową; pamięć współdzielona z 
pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana 
do min. 1,7GB, obsługująca 
rozdzielczości: 

- 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo),  

- 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo), 

- 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo),  

- 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i 
cyfrowo).  

Osiągająca w teście Average G3D Mark 
min. 1080 pkt według wyników ze strony 
www.videocardbenchmark.net.  

 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa, 
ośmiokanałowa, zintegrowana z płytą 
główną, zgodna ze standardem High 
Definition. 
Co najmniej dwa porty słuchawek i 
mikrofonu na przednim oraz trzy porty 

 

http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/
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słuchawek, mikrofonu i głośników na 
tylnym panelu obudowy. 

Obudowa Obudowa małogabarytowa - suma 
wymiarów obudowy nie może 
przekraczać 77cm. 
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać 
montaż min. 2 szt. dysku 3,5” 
z możliwością instalacji dysków 2,5”. 
Ergonomiczny zasilacz pracujący w sieci 
230V 50/60Hz prądu zmiennego. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady) oraz kłódki 
(oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa musi posiadać wbudowany 
dźwiękowy system diagnostyczny, służący 
do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego 
komponentami, a w szczególności musi 
sygnalizować: 

 uszkodzenie lub brak pamięci 
RAM, 

 uszkodzenie złączy PCI i 
PCIe/płyty głównej, 

 uszkodzenie kontrolera Video, 

 uszkodzenie dysku twardego, 

 awarię BIOS’u, 

 awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie 
może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów wymaganych w 
specyfikacji. 
Każdy komputer powinien być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie, oraz musi być 
wpisany na stałe w BIOS. 

 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowany model komputera musi 
posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanego modelu 
komputera z oferowanym systemem 
operacyjnym (do oferty należy załączyć 
wydruk ze strony producenta 
oprogramowania). 

 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną 
dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 
przez komputer kluczami szyfrowania. 
Zabezpieczenie to musi posiadać 
możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku 
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twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Obudowa w jednostce centralnej musi 
posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco-diagnostycznym producenta  
komputera. 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny klasy 
PC musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i 
poprawek systemu przez Internet 
z możliwością wyboru instalowanych 
poprawek. 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień 
sterowników urządzeń przez Internet – 
witrynę producenta systemu. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji 
systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, 
biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – 
wymagane podanie nazwy strony 
serwera WWW. 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona 
w języku polskim. 
5. Wbudowana zapora internetowa 
(firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych. 
6. Zintegrowana z systemem konsola do 
zarządzania ustawieniami zapory 
i regułami IP v4 i v6. 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy:  menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, 
komunikaty systemowe. 
8. Wsparcie dla większości powszechnie 
używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany 
domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer. 
10. Interfejs użytkownika działający w 
trybie graficznym z elementami 3D. 
11. Zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu 
służącą do uruchamiania aplikacji, które 
użytkownik może dowolnie wymieniać i 
pobrać ze strony producenta. 
12. Możliwość zdalnej automatycznej 
instalacji, konfiguracji, administrowania 
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oraz aktualizowania systemu. 
13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny 
dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie.  
14. Praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
15. Zintegrowany z systemem moduł 
wyszukiwania informacji (plików różnego 
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom 
menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego.  
16. System wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych. 
17. Zintegrowane z systemem 
operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie (aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych). 
18. Funkcjonalność rozpoznawania 
mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem 
„uczenia się” głosu użytkownika. 
19. Zintegrowany z systemem 
operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
20. Wbudowany system pomocy w języku 
polskim. 
21. Możliwość przystosowania 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych 
(np. słabo widzących). 
22. Możliwość zarządzania stacją roboczą 
poprzez polityki – przez politykę 
rozumiemy zestaw reguł definiujących 
lub ograniczających funkcjonalność 
systemu lub aplikacji. 
23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach 
– wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia 
zarządzanych w sposób centralny. 
24. Automatyczne występowanie i 
używanie (wystawianie) certyfikatów PKI 
X.509. 
25. Rozbudowane polityki 
bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
26. System posiada narzędzia służące do 
administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz 
generowania raportów z ustawień 
polityk. 
27. Wsparcie dla Sun Java i .NET 
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Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach. 
28. Wsparcie dla JScript i VBScript – 
możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń. 
29. Zdalna pomoc i współdzielenie 
aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 
sesji za logowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem. 
30. Rozwiązanie służące do 
automatycznego zbudowania obrazu 
systemu wraz z aplikacjami. 
31. Obraz systemu służyć ma do 
automatycznego upowszechnienia 
systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez sieć 
komputerową. 
32. Rozwiązanie ma umożliwiające 
wdrożenie nowego obrazu poprzez 
zdalną instalację. 
33. Graficzne środowisko instalacji i 
konfiguracji. 
34. Transakcyjny system plików 
pozwalający na stosowanie przydziałów 
(ang. quota) na dysku dla użytkowników 
oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
35. Zarządzanie kontami użytkowników 
sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, 
usługi katalogowe. 
36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii 
zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
37. Możliwość przywracania plików 
systemowych. 
38. System operacyjny musi posiadać 
funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do 
których jest podłączony, zapamiętywanie 
ustawień i przypisywanie do min. 3 
kategorii bezpieczeństwa 
(z predefiniowanymi odpowiednio do 
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 
39. Możliwość blokowania lub 
dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów 
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identyfikacyjnych sprzętu). 
40. Najnowsza dostępna wersja na rynku. 

BIOS 1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
2. Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych odczytania 
z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 nr seryjnym komputera,  

 ilości pamięci RAM,  

 typie procesora,  

 pojemności zainstalowanego 
dysku twardego, 

 rodzajach napędów optycznych, 

 kontrolerze audio. 
3. Funkcja blokowania wejścia do  BIOS 
oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego 
4. Funkcja blokowania/odblokowania 
BOOT-owania stacji roboczej 
z zewnętrznych urządzeń. 
5. BIOS ma być w pełni obsługiwany przez 
interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni 
wykorzystywać dyski twarde większe niż 
2.2TB. 
6. Możliwość polegająca na 
kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
7. Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz 
możliwość ustawienia następujących 
zależności pomiędzy nimi: brak 
możliwości zmiany hasła pozwalającego 
na uruchomienie systemu bez podania 
hasła administratora. 
8. Musi posiadać możliwość ustawienia 
zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, 
aby nie było możliwe wprowadzenie 
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zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać 
podanie hasła administratora przy próbie 
zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
zostało podane hasło systemowe. 
9. Możliwość włączenia/wyłączenia 
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu 
szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
10. Możliwość ustawienia portów USB w 
trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego 
porty USB są aktywne. 
11. Możliwość wyłączania portów USB. 

Certyfikaty 
i standardy 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć 
do oferty), 

 Certyfikat MTBF dla producenta 
sprzętu z wynikiem min. 630 000 
godzin (średni czas bezawaryjnej 
pracy w którym urządzenie może 
działać bez awarii) – wystawiony 
przez niezależną akredytowaną 
jednostkę, 

 Komputer musi spełniać wymogi 
normy Energy Star 6.1. 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
komputera w  internetowym katalogu 
http://www.eu-energystar.org/ lub 
https://www.energystar.gov/ – 
dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej. 

  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 
zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie pracy dysku 
twardego (WORK) wynosząca 
maksymalnie 20dB (załączyć raport - do 
oferty należy dołączyć raport badawczy 
sporządzony przez polską akredytowaną 
jednostkę). 

 

Warunki 
gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta 
świadczona w miejscu instalacji. Czas 
naprawy na następny dzień roboczy. 

 

Wsparcie 
techniczne 

Możliwość sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków 

 

http://www.eu-energystar.org/
https://www.energystar.gov/
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producenta gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
telefonicznie bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela oraz na 
dedykowanej stronie internetowej - w 
ofercie należy wskazać link strony. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera, dostęp do 
najnowszych sterowników i uaktualnień 
na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub 
modelu komputera – w ofercie należy 
wskazać link strony. 

Wymagania 
dodatkowe 

 Wbudowane porty:  
- min. 1 x VGA,  
- min. 1 x HDMI ver. 1.4 
- min. 6 portów USB 

wyprowadzonych na zewnątrz 
komputera w tym min.: min. 2 
porty z przodu USB 3.0 i 4 portów 
na tylnym panelu w tym 2x USB 
3.0, wymagana ilość i 
rozmieszczenie portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, 
przejściówek, kart PCIe itp., 

- porty słuchawek i mikrofonu na 
przednim oraz tylnym panelu 
obudowy.  

 Komputer musi umożliwiać jego 
rozbudowę w postaci 
dedykowanych kart PCIe np. 
kartę WiFi a/b/g/n. 

 Karta sieciowa 10/100/1000 
Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą główną, wspierająca 
obsługę WoL (funkcja włączana 
przez użytkownika).  

 Płyta główna dedykowana dla 
danego urządzenia wyposażona 
w:  

- min. 1 złącze LAN RJ 45, 
- min. 1 wolne złącze PCI Express 

x16 Gen. 3,  
- min. 1 wolne złącze mini PCI 

Express,    
- min. 1 złącze LPT na płycie 

głównej do wyprowadzenia na 
zewnątrz obudowy. 

 Klawiatura USB w układzie polski 
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programisty. 

 Mysz USB z klawiszami oraz rolką 
(scroll). 

 Fabrycznie wbudowany w 
obudowę czytnik kart SD,SDHC, 
MS, MS Pro, xD, MMC. 

 Możliwość konfiguracji RAID 0,1 

 Nagrywarka DVD +/-RW szybkość 
min. x24 wraz z 
oprogramowaniem do 
nagrywania i odtwarzania płyt. 

 Dołączony nośnik ze 
sterownikami. 

 Wbudowany w płytę główną 
układ przetwarzania energii, 
zapewniający możliwość 
całościowego zarządzania 
poziomem zużywanej energii 
poprzez wykrywanie aktualnego 
poziomu wykorzystania zasobów 
PC (CPU, GPU, HDD, zasilacza) 
oraz inteligentne przydzielanie 
mocy w czasie rzeczywistym. 
Układ działający automatycznie 
od momentu uruchomienia 
komputera. 

 Do każdego komputera bezpłatna 
chmura danych o pojemności co 
najmniej 32 GB na okres co 
najmniej jednego roku wraz 
z oprogramowaniem producenta 
do zarządzania danymi w 
chmurze. 

 Dołączona listwa zasilająca 
wyposażona w 5 gniazd z 
zabezpieczeniem 
przeciwzwarciowym, 
przeciwprzepięciowym, 
podświetlanym wyłącznikiem. 

 

Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent  

Nazwa   

Typ urządzenia Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym 
z aktywną matrycą IPS 23”. W ofercie 
wymagane jest podanie producenta, 
modelu oraz part numberu, jeżeli 
posiada. 

 

Rozmiar plamki 0.2652mm  
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Jasność 250 cd/m2  

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1  

Kąty widzenia 
(pion/poziom) 

178/178 stopni 
 

Czas reakcji 
matrycy 

maksymalnie 5 ms 
 

Rozdzielczość 
maksymalna 

co najmniej 1920 x 1080 przy 60Hz 
 

Wyświetlane 
kolory 

16.7 milionów 
 

Częstotliwość 
odświeżania 
poziomego 

 30 – 83  kHz 
 

Zakres 
pochylenie 
monitora 

+20°~-5°  
 

Powłoka 
powierzchni 
ekranu 

Antyodblaskowa 
 

Podświetlenie System podświetlenia LED  

Zużycie energii Typowo 22W, czuwanie mniej niż 0,5W  

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w złącze 
linki antykradzieżowej 

 

Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
1x złącze DVI-D z HDCP,  
1x HDMI 
Audio : Mini-jack 3,5mm 

 

Gwarancja 5 lat gwarancji producenta z czasem 
reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

Certyfikaty Monitor musi spełniać wymogi normy 
Energy Star 6.1. 
Wymagany wpis dotyczący 
oferowanego monitora w  
internetowym katalogu http://www.eu-
energystar.org/ lub 
https://www.energystar.gov/ – 
dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej. 
Certyfikat TCO na poziomie co najmniej 
6.0 – załączyć do oferty. 

 

Inne Obudowa typu bezramkowego z ramką 
o szerokości maks. 0,9mm. 
Odłączana stopa, VESA 100mm. 
Dwa wbudowane w obudowę monitora 
dedykowane głośniki o mocy min. 2W 
Stereo RMS. 
Technologia umożliwiająca 
użytkownikom sprawdzenie rzeczywistej 
wielkości dokumentów na ekranie przed 
wydrukiem aktywowana za pomocą 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
https://www.energystar.gov/
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przycisku znajdującego się na 
monitorze. 
Klawisz skrótu w obudowie włączający 
funkcje kursora i minutnika na ekranie.  
Technologia Flicker-Free - brak 
migotania podświetlonego obrazu. 
Technologia Low Blue Light - niska 
emisja niebieskiego światła 
potwierdzona certyfikatem TUV. 
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3. Laptopy (4 sztuki) 
Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 

podanie modelu, symbolu i producenta 

Producent  

Nazwa  

Typ urządzenia Komputer przenośny. W ofercie 
wymagane jest podanie producenta, 
modelu oraz part numberu, jeżeli 
posiada. 

 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie 
wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji obliczeniowych, 
dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza 
danych. 

 

Ekran Ekran o przekątnej co najmniej 17" o 
rozdzielczości co najmniej 1920×1024 
pikseli). Matryca antyodblaskowa z 
podświetlaniem LED o jasności co 
najmniej 250 nitów. Kontrast co 
najmniej 400:1. 
W ofercie należy podać przekątną 
ekranu, jego rozdzielczość, jasność 
i kontrast. 

 

Procesor  Procesor umożliwiający osiągnięcie 
przez komputer nw. wyników 
w testach wydajnościowych. W 
ofercie należy podać producenta i 
model procesora. 
Komputer z zainstalowanym 
procesorem w teście BAPCO 
MobileMark 2014 musi osiągać 
wyniki: 

- Office Productivity 
Performance Qualification 
Rating – co najmniej 1300 
punktów oraz  

- Office Productivity Battery 
Life - co najmniej  300 minut. 

 
Dokumentem potwierdzającym 
spełnianie ww. wymagań musi być 
dołączony do oferty, np. w formie 
wydruku, raport z oprogramowania 
testującego lub wydruk zawartości 
ekranu (PrintScreen) z testów 
przeprowadzonych na komputerze o 
oferowanej konfiguracji, 
potwierdzony za zgodność z 
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oryginałem przez Wykonawcę. 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w 
dedykowany chipset dla 
oferowanego procesora. 

 

Pamięć RAM Co najmniej 8GB, w jednym module, 
z możliwością rozbudowy do co 
najmniej 32GB.  
W ofercie należy podać wielkość 
zainstalowanej oraz możliwej do 
rozbudowy pamięci. 

 

Pamięć masowa Dwa dyski, w tym: 

 Jeden wbudowany  o 
pojemności co najmniej 
128GB SSD - oferowany dysk 
musi uzyskać w teście 
PassMarkTMSoftware 2860 
punktów w kolumnie Disk 
Rating (wynik testów  
zaproponowanego dysku 
musi znajdować się na 
stronie: 
http://www.harddrivebench
mark.net/hdd_list.php), 

 jeden  zewnętrzny dysk 1000 
GB SATA 2,5" (zewnętrzny, w 
obudowie, USB3.0). 

W ofercie należy podać technologię 
oferowanych dysków (HDD/SSD) i ich 
pojemność. 

 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z 
możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci systemowej. 
Oferowana karta graficzna musi 
osiągać w teście PassMark 
Performance co najmniej wynik 840 
punktów w G3D Rating, wynik 
dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.ne
t/gpu_list.php. 

 

Napęd optyczny Wbudowany w obudowę DVD+/-RW.  

Klawiatura i 
touchpad 

Klawiatura z wydzieloną sekcją 
numeryczną po prawej stronie, 
powłoka antybakteryjna, odporna na 
zalanie cieczą (materiał pod 
klawiaturą wchłaniający wilgoć i 
ciecz). Klawiatura w układzie US-
QWERTY), musi posiadać minimum 
104 klawisze.   
Touchpad wyposażony w 2 
niezależne klawisze funkcyjne ze 
wsparciem dla technologii 

 

http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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multitouch. Musi posiadać wsparcie 
dla gestów dla minimum 3 
niezależnych punktów dotyku.  

Multimedia Czterokanałowa (24-bitowa) karta 
dźwiękowa zintegrowana z płytą 
główną, zgodna z High Definition, 
wbudowane głośniki stereo o mocy 
2W. 
Mikrofon z funkcją redukcji szumów i 
poprawy mowy, wbudowany 
w obudowę komputera. 
Kamera internetowa trwale 
zainstalowana w obudowie 
komputera. 

 

Bateria i 
zasilanie 

Osiągająca w teście MobileMark 
2014 Office Productivity Battery Life: 
min. 300 minut. 
Umożliwiająca jej szybkie 
naładowanie do poziomu 80% w 
czasie 1 godziny i do poziomu 100% 
w czasie 2 godzin.  
Zasilacz dedykowany przez 
producenta do oferowanego modelu 
komputera. 
Co najmniej 2 lata gwarancji na 
baterię. 

 

Waga i wymiary Waga maksymalnie 2,7 kg z baterią.  

Obudowa Szkielet i zawiasy notebooka 
wykonany z wzmacnianego metalu.  
 
Obudowa wyposażona w diody 
informujące użytkownika o: 

 włączonym lub wyłączonym 
module Wi-Fi, 

 aktywności dysku twardego, 

 ładowaniu oraz naładowaniu 
baterii, 

 włączonym urządzeniu, 

 aktywności włączonej 
kamery. 

 

Certyfikaty  Deklaracja zgodności CE 
(załączyć do oferty), 

 oferowany model komputera 
musi posiadać certyfikat 
producenta systemu 
operacyjnego potwierdzający 
poprawną współpracę 
oferowanego modelu 
komputera z oferowanym 
systemem operacyjnym (do 
oferty należy załączyć wydruk 
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ze strony producenta 
oprogramowania). 

 Certyfikat EnergyStar 6.1 – 
oferowany model komputera 
musi znajdować się na liście 
zgodności dostępnej na 
stronie www.energystar.gov 
(do oferty należy załączyć 
wydruk z ww. strony 
potwierdzający spełnienie 
warunku lub załączyć 
certyfikat potwierdzający 
spełnienie wyżej opisanej 
normy). 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej 
mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 
9296 w pozycji operatora w trybie 
pracy dysku twardego (WORK) 
wynosząca maksymalnie 20db (do 
oferty należy dołączyć raport 
badawczy sporządzony przez polską 
akredytowaną jednostkę).  

 

Bezpieczeństwo Czujnik spadania zwiększający 
ochronę dysków twardych działający 
nawet przy wyłączonym notebooku 
oraz konstrukcja absorbująca 
wstrząsy. 
Złącze linki antykradzieżowej. 

 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny 
klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania 
aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek. 
2. Możliwość dokonywania 
uaktualnień sterowników urządzeń 
przez Internet – witrynę producenta 
systemu. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach 
wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 
muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane 
podanie nazwy strony serwera 
WWW. 
4. Internetowa aktualizacja 

 

http://www.energystar.gov/
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zapewniona w języku polskim. 
5. Wbudowana zapora internetowa 
(firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych. 
6. Zintegrowana z systemem konsola 
do zarządzania ustawieniami zapory 
i regułami IP v4 i v6. 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy:  
menu, odtwarzacz multimediów, 
pomoc, komunikaty systemowe. 
8. Wsparcie dla większości 
powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi). 
9. Funkcjonalność automatycznej 
zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. 
10. Interfejs użytkownika działający w 
trybie graficznym z elementami 3D. 
11. Zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część 
pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze 
strony producenta. 
12. Możliwość zdalnej automatycznej 
instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania 
systemu. 
13. Zabezpieczony hasłem 
hierarchiczny dostęp do systemu, 
konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie. 
14. Praca systemu w trybie ochrony 
kont użytkowników. 
15. Zintegrowany z systemem moduł 
wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu 
operacyjnego. 
16. System wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów 
lokalnych. 
17. Zintegrowane z systemem 
operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie 
(aktualizacje dostępne u producenta 
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nieodpłatnie bez ograniczeń 
czasowych). 
18. Funkcjonalność rozpoznawania 
mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z 
modułem „uczenia się” głosu 
użytkownika. 
19. Zintegrowany z systemem 
operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
20. Wbudowany system pomocy w 
języku polskim. 
21. Możliwość przystosowania 
stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących). 
22. Możliwość zarządzania stacją 
roboczą poprzez polityki – przez 
politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
23. Wdrażanie IPSEC oparte na 
politykach – wdrażanie IPSEC oparte 
na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny. 
24. Automatyczne występowanie i 
używanie (wystawianie) certyfikatów 
PKI X.509. 
25. Rozbudowane polityki 
bezpieczeństwa – polityki dla 
systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
26. System posiada narzędzia służące 
do administracji, do wykonywania 
kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania 
raportów z ustawień polityk. 
27. Wsparcie dla Sun Java i .NET 
Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających 
we wskazanych środowiskach. 
28. Wsparcie dla JScript i VBScript – 
możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń. 
29. Zdalna pomoc i współdzielenie 
aplikacji – możliwość zdalnego 
przejęcia sesji za logowanego 
użytkownika celem rozwiązania 
problemu z komputerem. 
30. Rozwiązanie służące do 
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automatycznego zbudowania obrazu 
systemu wraz z aplikacjami. 
31. Obraz systemu służyć ma do 
automatycznego upowszechnienia 
systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez 
sieć komputerową. 
32. Rozwiązanie umożliwiające 
wdrożenie nowego obrazu poprzez 
zdalną instalację. 
33. Graficzne środowisko instalacji i 
konfiguracji. 
34. Transakcyjny system plików 
pozwalający na stosowanie 
przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający 
większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe; 
35. Zarządzanie kontami 
użytkowników sieci oraz 
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe. 
36. Oprogramowanie dla tworzenia 
kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
37. Możliwość przywracania plików 
systemowych. 
38. System operacyjny musi posiadać 
funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, 
do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 
odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 
39. Możliwość blokowania lub 
dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu). 
40. Najnowsza dostępna wersja na 
rynku. 
Dołączony zewnętrzny nośnik 
recovery w postaci płyty (płyt) DVD 
umożliwiający w przypadku awarii 
dysku twardego ponowną instalację 
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zainstalowanego systemu 
operacyjnego oraz nośnik 
zawierający sterowniki wszystkich 
zainstalowanych urządzeń. 
Ponowna instalacja systemu 
operacyjnego przez Zamawiającego 
nie będzie wymagała konieczności 
aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu u producenta systemu – 
konieczna implementacja certyfikatu 
w BIOS. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta 
komputera umożliwiające zrobienie 
kopii zapasowej instalatora systemu 
operacyjnego na pamięci 
zewnętrznej. 
Oprogramowanie producenta 
komputera do automatycznej 
aktualizacji preinstalowanego 
oprogramowania producenta jak i 
sterowników dziejącej się w tle. 
Oprogramowanie producenta 
komputera służące do 
rozpoznawania niezależnych gestów 
wykonywanych jednym, dwoma i 
trzema palcami na zintegrowanym 
touchpadzie. Pozwalające na 
automatyczne wyłączenie 
zintegrowanego touchpada w 
momencie podpięcia zewnętrznej 
myszki do portu USB.  
Oprogramowanie producenta 
komputera informujące użytkownika 
o problemach ze złączem zasilania 
zabezpieczające przed zwarciem we 
wtyku zasilającym. 
Oprogramowanie producenta 
komputera umożliwiające 
zablokowanie uruchomienia danego 
typu urządzeń zewnętrznych (podział 
Audio/Video, zewnętrzne nośniki 
danych, urządzenia biurowe – 
skanery, drukarki itd., inne 
urządzenia). 
Oprogramowanie producenta 
komputera zwiększające ochronę 
dysku w 3 niezależnych poziomach 
czułości z graficznym interfejsem 
użytkownika. 
Oprogramowanie producenta 
komputera umożliwiające ładowanie 
urządzeń zewnętrznych poprzez 
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dedykowany port USB nawet w 
przypadku gdy notebook jest 
wyłączony i w trybie hibernacji.  
Do każdego komputera bezpłatna 
chmura danych o pojemności co 
najmniej 32GB na okres co najmniej 
jednego roku wraz z 
oprogramowaniem producenta do 
zarządzania danymi w chmurze. 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza – co 
najmniej: 

- 1x 15-pin VGA, 
- 1x HDMI ver. 1.4, 
- 1x RJ-45 (10/100/1000) z 

funkcją Wake-on-LAN 
(WOL) umożliwiającą 
włączenie komputera za 
pomocą prostego 
komunikatu sieciowego, 

- 4 x USB w tym: 1x USB 
3.0, 1x USB 3.1 typ C, 2x 
USB 2.0 
(możliwość ładowania 
urządzeń zewnętrznych 
poprzez port USB, nawet 
gdy notebook jest 
wyłączony i jest w trybie 
hibernacji/uśpienia), 

- czytnik kart 
multimedialnych 
obsługujący co najmniej 
karty SD 4.0, 

- złącze słuchawkowe 
stereo i złącze 
mikrofonowe (dopuszcza 
się złącze współdzielone, 
tzw. combo), 

- moduł bluetooth 4.0, 
- Zintegrowana w postaci 

wewnętrznego modułu 
mini-PCI Express karta 
sieci  WLAN obsługująca 
łącznie standardy  IEEE 
802.11 a/b/g/n AC, w 
konfiguracji anten 2x2. 

 

Warunki 
gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta, czas 
reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. 
Możliwość zgłoszenia serwisowego w 
trybie 24/7 w języku polskim. 
Możliwość konsultacji poprzez 
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infolinię w sprawie instalacji systemu 
operacyjnego oraz dołączonego 
oprogramowania. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego telefonicznie 
bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela oraz na dedykowanej 
stronie internetowej - w ofercie 
należy wskazać link strony. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera, dostęp do 
najnowszych sterowników i 
uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – w 
ofercie należy wskazać link strony. 

Wyposażenie  Torba - rozmiar 17.3", 
minimum jedna komora 
zapinana na zamek 
błyskawiczny, minimum 
jedna kieszeń z przodu na 
akcesoria zapinana na zamek 
błyskawiczny, rączka do 
noszenia, pasek na ramię, 
kolor: czarny, tylna przegroda 
na dokumenty. 

 Mysz optyczna - łączność: 
bezprzewodowa, 
rozdzielczość: 1000 dpi, 
liczba przycisków: 5, rolka do 
przewijania: 1, zasilanie: 1 
bateria AA, kolor: czarno-
srebrny, zasięg: 10m, 
interfejs: 2,4GH USB, Czas 
pracy na baterii: do 18 
miesięcy, profil: uniwersalny, 
odbiornik: nano. 

  



 

4. Laptop z dodatkowym monitorem (1 sztuka) 

Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane  
podanie modelu, symbolu i 

producenta 
Producent  

Nazwa   

Typ urządzenia Komputer przenośny z możliwością 
przekształcenia w tablet, tj.: 
konwertowalny, wyposażony w 
ekran, który jest obracany i możliwy 
do obracania o 360 stopni, z pracą w 
trybie tabletu. W ofercie wymagane 
jest podanie producenta, modelu 
oraz part numberu, jeżeli posiada. 

 

Ekran 15,6" o rozdzielczości: FHD IPS 
(1980x1080) FHD IPS z 
podświetleniem LED, z matrycą 
dotykową min.10 punktów dotyku, 
jasność ekranu min. 250cd. 

 

Wydajność Procesor ze zintegrowaną osiągający 
w teście BAPCO Mobile Mark 2014 
Performance Qualification Rating 
min. 1600 pkt. 
 
Zamawiający wymaga, aby powyższy 
wynik osiągnięty był dla minimum 
dziesięciu iteracji na komputerze o 
konfiguracji oferowanej.  
Dokumentem potwierdzającym 
spełnianie ww. wymagań będzie 
dołączony do oferty wydruk z 
przeprowadzonego testu, 
potwierdzony za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w 
celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzonych wszystkich 
wymaganych testów Wykonawca 
musi dostarczyć Zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, 
komputer do testu oraz dokładny 
opis metodyki przeprowadzonego 
testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego.  

 

Pamięć RAM 16GB.   

Pamięć masowa Dwa dyski, w tym: 
- jeden  o pojemności co 

najmniej 256GB SSD - 
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oferowany dysk musi uzyskać 
w teście 
PassMarkTMSoftware 3450 
punktów w kolumnie Disk 
Rating (wynik testów  
zaproponowanego dysku 
musi znajdować się na 
stronie: 
http://www.harddrivebench
mark.net/hdd_list.php). 

- Jeden zewnętrzny dysk 2000 
GB SATA 2,5" (zewnętrzny, w 
obudowie, USB3.0 

W ofercie należy podać technologię 
oferowanych dysków (HDD/SSD) i ich 
pojemność. 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z 
możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci systemowej. 
Oferowana karta graficzna musi 
osiągać w teście PassMark 
Performance Test co najmniej wynik 
840 punktów w G3D Rating, wynik 
dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.ne
t/gpu_list.php. 

 

Klawiatura Klawiatura z wydzieloną strefą 
numeryczną, odporna na zalanie 
cieczą, powłoka antybakteryjna, 
odporna na zalanie cieczą (materiał 
pod klawiaturą wchłaniający wilgoć i 
ciecz). 
Touchpad wyposażony w 2 
niezależne klawisze funkcyjne ze 
wsparciem dla technologii 
multitouch. Musi posiadać wsparcie 
dla gestów dla minimum 3 
niezależnych punktów dotyku. 

 

Multimedia Czterokanałowa (24-bitowa) karta 
dźwiękowa zintegrowana z płytą 
główną, zgodna z High Definition, 
wbudowany głośniki o średniej mocy 
3W. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony 
z funkcją redukcji szumów i poprawy 
mowy wbudowane w obudowę 
matrycy. 
Kamera internetowa trwale 
zainstalowana w obudowie matrycy 
oraz dioda LED. 

 

Bateria i Min. 38 Whr litowo-polimerowa.  

http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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zasilanie Umożliwiająca jej szybkie 
naładowanie do poziomu 80% w 
czasie 1 godziny i do poziomu 100% 
w czasie 2 godzin. 
Zasilacz dedykowany przez 
producenta. 

Waga i wymiary Waga max 2,3 kg z baterią. 
Konwertowalny ultrabook 
posiadający po złożeniu wysokość 
maksymalnie 24 mm. 

 

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona z 
zewnątrz aluminium. 
Szkielet i zawiasy notebooka 
wykonany z wzmacnianego metalu. 
Dedykowany przycisk na krawędzi 
notebooka do regulacji głośności. 

 

BIOS  Funkcja 
blokowania/odblokowania 
BOOT-owania stacji roboczej 
z zewnętrznych urządzeń. 

 Funkcja 
blokowania/odblokowania 
BOOT-owania stacji roboczej 
z USB. 

 Możliwość, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń 
zewnętrznych, ustawienia 
hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku 
twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących 
zależności pomiędzy nimi: 
brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na 
uruchomienie systemu bez 
podania hasła 
administratora. 

 Musi posiadać możliwość 
ustawienia zależności 
pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem 
systemowym tak, aby nie 
było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. 
Funkcja ta ma wymuszać 
podanie hasła administratora 
przy próbie zmiany ustawień 
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BIOS w sytuacji, gdy zostało 
podane hasło systemowe. 

Certyfikaty  Deklaracja zgodności CE 
(załączyć do oferty). 

 Oferowany model komputera 
musi posiadać certyfikat 
producenta systemu 
operacyjnego potwierdzający 
poprawną współpracę 
oferowanego modelu 
komputera z oferowanym 
systemem operacyjnym (do 
oferty należy załączyć wydruk 
ze strony producenta 
oprogramowania). 

 Certyfikat EnergyStar 6.0 – 
oferowany model komputera 
musi znajdować się na liście 
zgodności dostępnej na 
stronie www.energystar.gov 
(do oferty należy załączyć 
wydruk z ww. strony 
potwierdzający spełnienie 
warunku lub załączyć 
certyfikat potwierdzający 
spełnienie wyżej opisanej 
normy). 

  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej 
mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 
9296 w pozycji obserwatora w trybie 
pracy dysku twardego (IDLE) 
wynosząca maksymalnie 21dB (do 
oferty należy dołączyć raport 
badawczy sporządzony przez polską 
akredytowaną jednostkę).  

 

Bezpieczeństwo Czujnik spadania zwiększający 
ochronę dysków twardych działający 
nawet przy wyłączonym notebooku 
oraz konstrukcja absorbująca 
wstrząsy. 
Złącze linki antykradzieżowej. 

 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny 
klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania 
aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek. 

 

http://www.energystar.gov/
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2. Możliwość dokonywania 
uaktualnień sterowników urządzeń 
przez Internet – witrynę producenta 
systemu. 
3. Darmowe aktualizacje w ramach 
wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 
muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane 
podanie nazwy strony serwera 
WWW. 
4. Internetowa aktualizacja 
zapewniona w języku polskim. 
5. Wbudowana zapora internetowa 
(firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych.  
6. zintegrowana z systemem konsola 
do zarządzania ustawieniami zapory 
i regułami IP v4 i v6. 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co 
najmniej następujące elementy:  
menu, odtwarzacz multimediów, 
pomoc, komunikaty systemowe. 
8. Wsparcie dla większości 
powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi). 
9. Funkcjonalność automatycznej 
zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. 
10. Interfejs użytkownika działający w 
trybie graficznym z elementami 3D. 
11. Zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część 
pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze 
strony producenta. 
12. Możliwość zdalnej automatycznej 
instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania 
systemu. 
13. Zabezpieczony hasłem 
hierarchiczny dostęp do systemu, 
konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie.  
14. Praca systemu w trybie ochrony 
kont użytkowników. 
15. Zintegrowany z systemem moduł 
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wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu 
operacyjnego.  
16. System wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów 
lokalnych. 
17. Zintegrowane z systemem 
operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie 
(aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń 
czasowych). 
18. Funkcjonalność rozpoznawania 
mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z 
modułem „uczenia się” głosu 
użytkownika. 
19. Zintegrowany z systemem 
operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
20. Wbudowany system pomocy w 
języku polskim. 
21. Możliwość przystosowania 
stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących). 
22. Możliwość zarządzania stacją 
roboczą poprzez polityki – przez 
politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
23. Wdrażanie IPSEC oparte na 
politykach – wdrażanie IPSEC oparte 
na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny; 
24. Automatyczne występowanie i 
używanie (wystawianie) certyfikatów 
PKI X.509. 
25. Rozbudowane polityki 
bezpieczeństwa – polityki dla 
systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
26. System posiada narzędzia służące 
do administracji, do wykonywania 
kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania 
raportów z ustawień polityk. 
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27. Wsparcie dla Sun Java i .NET 
Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających 
we wskazanych środowiskach. 
28. Wsparcie dla JScript i VBScript – 
możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń. 
29. Zdalna pomoc i współdzielenie 
aplikacji – możliwość zdalnego 
przejęcia sesji za logowanego 
użytkownika celem rozwiązania 
problemu z komputerem. 
30. Rozwiązanie służące do 
automatycznego zbudowania obrazu 
systemu wraz z aplikacjami. 
31. Obraz systemu służyć ma do 
automatycznego upowszechnienia 
systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez 
sieć komputerową. 
32. Rozwiązanie ma umożliwiające 
wdrożenie nowego obrazu poprzez 
zdalną instalację. 
33. Graficzne środowisko instalacji i 
konfiguracji. 
34. Transakcyjny system plików 
pozwalający na stosowanie 
przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający 
większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe. 
35. Zarządzanie kontami 
użytkowników sieci oraz 
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe. 
36. Oprogramowanie dla tworzenia 
kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
37. Możliwość przywracania plików 
systemowych. 
38. System operacyjny musi posiadać 
funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, 
do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 
odpowiednio do kategorii 
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ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 
39. Możliwość blokowania lub 
dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu). 
40. Najnowsza dostępna wersja na 
rynku. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta 
umożliwiające utworzenie kopii 
zapasowej instalatora systemu 
operacyjnego na pamięci 
zewnętrznej. 
Oprogramowanie producenta do 
automatycznej aktualizacji 
preinstalowanego oprogramowania 
producenta jak i sterowników 
dziejąca w tle. 
Oprogramowanie producenta 
komputera służące do 
rozpoznawania niezależnych gestów 
wykonywanych jednym, dwoma i 
trzema palcami na zintegrowanym 
Touchpadzie. Pozwalające na 
automatyczne wyłączenie 
zintegrowanego Touch pada w 
momencie podpięcie zewnętrznej 
myszki do portu USB. 
Oprogramowanie producenta 
komputera informujące użytkownika 
o problemach ze złączem zasilania 
zabezpieczające przed zwarciem w 
wtyku zasilającym. 
Oprogramowanie producenta 
komputera umożliwiające 
zablokowanie uruchomienia danego 
typu urządzeń zewnętrznych (podział 
Audio/Video, zewnętrzne nośniki 
danych, urządzenia biurowe – 
skanery, drukarki itd, inne 
urządzenia), umożliwiające analizę 
systemu w celu zdiagnozowania 
potencjalnych usterek (CPU,GPU, 
HDD, RAM). 
Oprogramowanie producenta 
komputera zwiększające ochronę 
dysku w 3 niezależnych poziomach 
czułości z graficznym interfejsem 
użytkownika. 
Oprogramowanie producenta 
komputera umożliwiające ładowanie 
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urządzeń zewnętrznych poprzez 
dedykowany port USB nawet w 
przypadku gdy notebook jest 
wyłączony i w trybie hibernacji.  
Do każdego komputera bezpłatna 
chmura danych o pojemności co 
najmniej 32GB na okres co najmniej 
jednego roku wraz z 
oprogramowaniem producenta do 
zarządzania danymi w chmurze. 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : 
- 1x HDMI, 
- 2x USB 3.0, 
- 1x USB 2.0, 
- 1x USB 3.1 typ C, 
- czytnik kart multimedialny 

wspierający karty SD 4.0, 
- złącze słuchawkowe stereo i 

złącze mikrofonowe 
(dopuszcza się współdzielone 
złącze, tzw. combo), 

- port zasilania, 
- Zintegrowana w postaci 

wewnętrznego modułu mini-
PCI Express lub M.2 karta 
sieci  WLAN obsługująca 
łącznie standardy  IEEE 
802.11 ac (WIDI) z 
zintegrowanym modułem 
Bluetooth 4.1. 

 

Warunki 
gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta 
świadczona w miejscu użytkowania, 
czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. 

 

Wyposażenie  Torba - rozmiar 15,6", liczba 
komór: 2 zapinane na zamek 
błyskawiczny, kolor: czarny,  
kieszenie zewnętrzne na 
akcesoria: przednia zapinana 
na zamek błyskawiczny, 
wymiary zewnętrzne:   420 x 
400 x 150 mm, dodatkowe 
informacje: wzmacniana 
wygodna rączka i odpinany 
pasek na ramię 

 Mysz laserowa - łączność: 
bezprzewodowa, sensor: 
laserowy, rozdzielczość: 1000 
dpi, liczba przycisków: 8, 
rolka do przewijania: 1, 
zasilanie: 2x bateria AA, 
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kolor: czarno-srebrny, zasięg: 
10m, interfejs: 2,4GH USB, 
dodatkowe informacje: 
możliwość pracy na każdej 
powierzchni, odbiornik 
Unifying, odbiornik nano; 
dołączone akcesoria: czarny 
futerał z zamkiem, Długość 
 90 mm, Szerokość  63 mm,  
Wysokość  34 mm,  Waga 
125g. 

 Stalowa linka 
zabezpieczająca 1,8 m w 
osłonie na klucz. 

 

Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent  

Nazwa  

Typ urządzenia Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym z 
aktywną matrycą IPS 23”. W ofercie 
wymagane jest podanie producenta, 
modelu oraz part numberu, jeżeli 
posiada. 

 

Rozmiar plamki 0.2652mm.  

Jasność 250 cd/m2.  

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1.  

Kąty widzenia 
(pion/poziom) 

178/178 stopni. 
 

Czas reakcji 
matrycy 

maksymalnie 5 ms. 
 

Rozdzielczość 
maksymalna 

co najmniej 1920 x 1080 przy 60Hz. 
 

Wyświetlane 
kolory 

16.7 milionów. 
 

Częstotliwość 
odświeżania 
poziomego 

 30 – 83  kHz. 
 

Zakres 
pochylenie 
monitora 

+20°~-5° . 
 

Powłoka 
powierzchni 
ekranu 

Antyodblaskowa. 
 

Podświetlenie System podświetlenia LED.  

Zużycie energii Typowo 22W, czuwanie mniej niż 0,5W.  

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w złącze 
linki antykradzieżowej. 

 

Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
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1x złącze DVI-D z HDCP,  
1x HDMI, 
Audio : Mini-jack 3,5mm. 

Gwarancja 5 lat gwarancji producenta z czasem 
reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

Certyfikaty Monitor musi spełniać wymogi normy 
Energy Star 6.1. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
monitora w internetowym katalogu 
http://www.eu-energystar.org/ lub 
https://www.energystar.gov/ – 
dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej 
Certyfikat TCO na poziomie co najmniej 
6.0 – załączyć do oferty. 

 

Inne Obudowa typu bezramkowego z ramką o 
szerokości maks. 0,9mm. 
Odłączana stopa, VESA 100mm. 
Dwa wbudowane w obudowę monitora 
dedykowane głośniki o mocy min. 2W 
Stereo RMS. 
Technologia umożliwiająca 
użytkownikom sprawdzenie rzeczywistej 
wielkości dokumentów na ekranie przed 
wydrukiem aktywowana za pomocą 
przycisku znajdującego się na monitorze. 
Klawisz skrótu w obudowie włączający 
funkcje kursora i minutnika na ekranie.  
Technologia Flicker-Free - brak 
migotania podświetlonego obrazu. 
Technologia Low Blue Light - niska 
emisja niebieskiego światła 
potwierdzona certyfikatem TUV. 

 

 

  

http://www.eu-energystar.org/
https://www.energystar.gov/
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5. Pakiet oprogramowania biurowego 

Komponent / 
cecha 

Wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

Producent   

Nazwa  

Pakiet biurowy, w wersji przeznaczonej dla urzędów lub 
małych firm musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji: 

 

Oprogramowanie 
biurowe 

Wymagania odnośnie interfejsu 
użytkownika: 

1. pełna polska wersja językowa 
interfejsu użytkownika z 
możliwością przełączania wersji 
językowej interfejsu na język 
angielski, 

2. prostota i intuicyjność obsługi, 
pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności 
technicznych, 

3. możliwość zintegrowania 
uwierzytelniania użytkowników 
z usługą katalogową (Active 
Directory lub funkcjonalnie 
równoważną) - użytkownik raz 
zalogowany z poziomu systemu 
operacyjnego stacji roboczej ma 
być automatycznie 
rozpoznawany we wszystkich 
modułach  oferowanego  
rozwiązania bez potrzeby 
oddzielnego monitowania go 
o ponowne uwierzytelnienie 
się. 

 

Oprogramowanie musi umożliwiać 
tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym  formacie, 
który spełnia następujące warunki: 

1. posiada kompletny i publicznie 
dostępny opis formatu, 

2. ma zdefiniowany układ 
informacji w postaci XML 
(standard uniwersalnego 
formatu tekstowego służący do 
zapisu danych w formie 
elektronicznej), 

3. umożliwia wykorzystanie 
schematów XML, 
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4. wspiera w swojej specyfikacji 
podpis elektroniczny. 

Oprogramowanie musi umożliwiać 
dostosowanie dokumentów i szablonów 
do potrzeb instytucji oraz udostępniać 
narzędzia umożliwiające dystrybucję 
odpowiednich szablonów do 
właściwych odbiorców. 

 

W skład oprogramowania muszą 
wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i 
wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy). 

 

Do aplikacji musi być dostępna pełna 
dokumentacja w języku polskim. 

 

Pakiet zintegrowanych aplikacji 
biurowych musi zawierać: 

1. Edytor tekstów. 
2. Arkusz kalkulacyjny. 
3. Narzędzie do przygotowywania 

i prowadzenia prezentacji. 
4. Narzędzie do tworzenia i 

wypełniania formularzy 
elektronicznych. 

5. Narzędzie do zarządzania 
informacją prywatą (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami). 

6. Narzędzie do tworzenia notatek 
przy pomocy klawiatury lub 
notatek odręcznych na ekranie 
urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

7. Narzędzie komunikacji 
wielokanałowej stanowiące 
interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych 
(tekstowych), komunikacji 
głosowej, komunikacji video. 

 

Edytor tekstów musi umożliwiać: 
1. Edycję i formatowanie tekstu w 

języku polskim wraz z obsługą 
języka polskiego   w   zakresie 
sprawdzania   pisowni   i 
poprawności gramatycznej     
oraz     funkcjonalnością     
słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty.  

2. Wstawianie oraz formatowanie 
tabel. 
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3. Wstawianie oraz formatowanie 
obiektów graficznych. 

4. Wstawianie wykresów i tabel z 
arkusza kalkulacyjnego 
(wliczając tabele przestawne). 

5. Automatyczne numerowanie 
rozdziałów, punktów, akapitów, 
tabel i rysunków. 

6. Automatyczne tworzenie 
spisów treści. 

7. Formatowanie nagłówków i 
stopek stron. 

8. Sprawdzanie pisowni w języku 
polskim. 

9. Śledzenie zmian 
wprowadzonych przez 
użytkowników. 

10. Nagrywanie,    tworzenie    i    
edycję    makr 
automatyzujących 
wykonywanie czynności. 

11. Określenie układu strony 
(pionowa/pozioma). 

12. Wydruk dokumentów. 
13. Wykonywanie korespondencji 

seryjnej bazując na danych 
adresowych pochodzących z 
arkusza kalkulacyjnego i z 
narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną. 

14. Zabezpieczenie dokumentów 
hasłem przed odczytem oraz 
przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
1. Tworzenie raportów 

tabelarycznych. 
2. Tworzenie wykresów liniowych 

(wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych. 

3. Tworzenie arkuszy 
kalkulacyjnych zawierających 
teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające 
operacje matematyczne, 
logiczne, tekstowe, statystyczne 
oraz operacje na danych 
finansowych i na miarach czasu. 

4. Tworzenie raportów z 
zewnętrznych źródeł danych 
(inne arkusze kalkulacyjne, bazy 
danych zgodne z ODBC, pliki 
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tekstowe, pliki XML, 
webservice). 

5. Obsługę kostek OLAP oraz 
tworzenie i edycję kwerend 
bazodanowych i webowych. 
Narzędzia wspomagające 
analizę statystyczną i 
finansową, analizę wariantową i 
rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych. 

6. Tworzenie raportów tabeli 
przestawnych umożliwiających 
dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na 
danych z tabeli przestawnych. 

7. Wyszukiwanie i zamianę 
danych. 

8. Wykonywanie analiz danych 
przy użyciu formatowania 
warunkowego. 

9. Nazywanie komórek arkusza i 
odwoływanie się w formułach 
po takiej nazwie. 

10. Nagrywanie, tworzenie i edycję 
makr automatyzujących 
wykonywanie czynności. 

11. Formatowanie czasu, daty i 
wartości finansowych z polskim 
formatem. 

12. Zapis wielu arkuszy 
kalkulacyjnych w jednym pliku. 

13. Zabezpieczenie dokumentów 
hasłem przed odczytem oraz 
przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 

Narzędzie   do   przygotowywania   i   
prowadzenia   prezentacji musi 
umożliwiać: 

1. Przygotowywanie prezentacji 
multimedialnych. 

2. Prezentowanie przy użyciu 
projektora multimedialnego. 

3. Drukowanie w formacie 
umożliwiającym robienie 
notatek. 

4. Zapisanie jako prezentacja tylko 
do odczytu. 

5. Nagrywanie narracji i 
dołączanie jej do prezentacji. 

6. Opatrywanie slajdów notatkami 
dla prezentera. 

7. Umieszczanie i formatowanie 
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tekstów, obiektów graficznych, 
tabel, nagrań dźwiękowych i 
wideo. 

8. Umieszczanie   tabel   i   
wykresów   pochodzących   z 
arkusza kalkulacyjnego. 

9. Odświeżenie wykresu 
znajdującego się w prezentacji 
po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu 
kalkulacyjnym. 

10. Możliwość tworzenia animacji 
obiektów i całych slajdów. 

11. Prowadzenie prezentacji w 
trybie prezentera, gdzie slajdy 
są widoczne na jednym 
monitorze lub projektorze, a na 
drugim widoczne są slajdy 
i notatki prezentera. 

Narzędzie do tworzenia i wypełniania 
formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 

1. Przygotowanie formularza 
elektronicznego i zapisanie go w 
pliku w formacie XML bez 
konieczności programowania. 

2. Umieszczenie w formularzu 
elektronicznym pól tekstowych, 
wyboru,  daty, list rozwijanych, 
tabel zawierających 
powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 

3. Utworzenie w obrębie jednego 
formularza z jednym zestawem 
danych kilku widoków z różnym 
zestawem elementów, 
dostępnych dla różnych 
użytkowników. 

4. Pobieranie danych do 
formularza elektronicznego z 
plików XML lub z lokalnej  bazy  
danych  wchodzącej  w skład  
pakietu narzędzi biurowych. 

5. Możliwość pobierania danych z 
platformy do pracy grupowej. 

6. Przesłanie danych przy użyciu 
usługi Web (tzw. web service). 

7. Wypełnianie formularza 
elektronicznego i zapisywanie 
powstałego w ten sposób 
dokumentu w pliku w formacie 
XML. 
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8. Podpis elektroniczny formularza 
elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 

Narzędzie do zarządzania informacją 
prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
musi umożliwiać: 

1. Pobieranie i wysyłanie poczty 
elektronicznej z serwera 
pocztowego. 

2. Filtrowanie niechcianej poczty 
elektronicznej (SPAM) oraz 
określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców. 

3. Tworzenie    katalogów, 
pozwalających katalogować 
elektroniczną, 

4. automatyczne grupowanie 
poczty o tym samym tytule. 

5. Tworzenie   reguł   
przenoszących   automatycznie 
nową elektroniczną  do  
określonych  katalogów  bazując 
na zawartych w tytule, adresie 
nadawcy i odbiorcy. 

6. Oflagowanie    poczty 
elektronicznej z określeniem 
przypomnienia, 

7. Zarządzanie kalendarzem. 
8. Udostępnianie kalendarza 

innym użytkownikom. 
9. Przeglądanie kalendarza innych 

użytkowników. 
10. Zapraszanie uczestników na 

spotkanie, co po ich akceptacji 
powoduje automatyczne 
wprowadzenie spotkania w ich 
kalendarzach. 

11. Zarządzanie listą zadań. 
12. Zlecanie zadań innym 

użytkownikom. 
13. Zarządzanie listą kontaktów. 
14. Udostępnianie listy kontaktów 

innym użytkownikom. 
15. Przeglądanie listy kontaktów 

innych użytkowników. 

 

 Pakiet aplikacji biurowych musi być 
dostosowany do pracy dla osób 
niepełnosprawnych np. słabo 
widzących, zgodnie z wymogami 
Krajowych Ram Interoperacyjności 
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(WCAG 2.0). 
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6. Program antywirusowy (licencja na 15 komputerów) 

Komponent / 
cecha 

Minimalne wymagania 
Parametr oferowany/wymagane 
podanie modelu, symbolu i 
producenta 

 Producent   

 Nazwa   

Wymagania 
ogólne 

1. Pełne wsparcie dla systemów 
operacyjnych zainstalowanych 
na komputerach i serwerach 
będących przedmiotem 
zamówienia. 

2. Interfejsy programu, pomoce i 
podręczniki w języku polskim. 

3. Pomoc techniczna w języku 
polskim. 

4. Potwierdzona średnia 
skuteczność oprogramowania 
we wszystkich testach „File 
Detection Test of Malicious 
Software” przeprowadzonych 
przez organizację 
AVComparatives nie wcześniej 
niż w roku 2013 przynajmniej na 
poziomie 99,5% wykrytych 
zagrożeń. 

 

Ochrona 
antywirusowa 

1. Pełna ochrona przed wirusami, 
trojanami, robakami i innymi 
zagrożeniami na okres 5 lat. 

2. Wykrywanie i usuwanie 
niebezpiecznych programów: 
adware, spyware, scareware, 
phishing, hacktools itp. 

3. Wbudowana technologia do 
ochrony przed rootkitami 
wykrywająca aktywne i 
nieaktywne rootkity. 

4. Skanowanie w czasie 
rzeczywistym otwieranych, 
zapisywanych i wykonywanych 
plików. 

5. Co najmniej 2 niezależne 
skanery antywirusowe (nie - 
heurystyczne) z niezależnymi 
bazami sygnatur wirusów 
wykorzystywane przez skaner 
dostępowy, skaner na żądanie 
oraz skaner poczty 
elektronicznej. 

6. Możliwość konfiguracji 
programu do pracy z jednym 
skanerem i dwoma skanerami 
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antywirusowymi jednocześnie. 
7. Dodatkowy i niezależny od 

skanerów plików, trzeci skaner 
poczty oparty o technologię 
cloud security. 

8. Możliwość wykluczenia ze 
skanowania skanera 
dostępowego: napędów, 
katalogów, plików lub 
procesów. 

9. Możliwość skanowania całego 
dysku, wybranych katalogów lub 
pojedynczych plików na żądanie 
lub według harmonogramu. 

10. Możliwość utworzenia wielu 
różnych zadań skanowania 
według harmonogramu (np.: co 
godzinę, po zalogowaniu, po 
uruchomieniu komputera). 
Każde zadanie może być 
uruchomione z innymi 
ustawieniami (metody 
skanowania, obiekty 
skanowania, czynności, rodzaj 
plików do skanowania, priorytet 
skanowania). 

11. Skanowanie na żądanie 
pojedynczych plików lub 
katalogów przy pomocy skrótu 
w menu kontekstowym. 

12. Technologia zapobiegająca 
powtórnemu skanowaniu 
sprawdzonych już plików, przy 
czym maksymalny czas od 
ostatniego sprawdzenia pliku 
nie może być dłuższy niż 4 
tygodnie, niezależnie od tego 
czy plik był modyfikowany czy 
nie. 

13. Możliwość określania poziomu 
obciążenia procesora podczas 
skanowania na żądanie i według 
harmonogramu. 

14. Możliwość skanowania dysków 
sieciowych i dysków 
przenośnych. 

15. Rozpoznawanie i skanowanie 
wszystkich znanych formatów 
kompresji. 

16. Możliwość definiowania listy 
procesów, plików, folderów i 
napędów pomijanych przez 
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skaner dostępowy. 
17. Możliwość przeniesienia 

zainfekowanych plików i 
załączników poczty 
w bezpieczny obszar dysku (do 
katalogu kwarantanny) w celu 
dalszej kontroli. Pliki muszą być 
przechowywane w katalogu 
kwarantanny w postaci 
zaszyfrowanej. 

18. Skanowanie i oczyszczanie 
poczty przychodzącej POP3 w 
czasie rzeczywistym, zanim 
zostanie dostarczona do klienta 
pocztowego zainstalowanego na 
stacji roboczej (niezależnie od 
konkretnego klienta 
pocztowego). 

19. Automatyczna integracja 
skanera POP3 z dowolnym 
klientem pocztowym bez 
konieczności zmian w 
konfiguracji. 

20. Możliwość definiowania różnych 
portów dla POP3, SMTP i IMAP 
na których ma odbywać się 
skanowanie. 

21. Możliwość opcjonalnego 
dołączenia informacji o 
przeskanowaniu do każdej 
odbieranej wiadomości email 
lub tylko do zainfekowanych 
wiadomości email. 

22. Dodatek do aplikacji MS Outlook 
umożliwiający podejmowanie 
działań związanych z ochroną z 
poziomu programu pocztowego. 

23. Dodatek do aplikacji MS Outlook 
umożliwia ponowne skanowanie 
wszystkich nieprzeczytanych 
wiadomość znajdujących się w 
skrzynce. 

24. Skanowanie ruchu HTTP na 
poziomie stacji roboczych. 
Zainfekowany ruch jest 
automatycznie blokowany a 
użytkownikowi wyświetlane jest 
stosowne powiadomienie. 

25. Dedykowany moduł chroniący 
przeglądarki przed szkodnikami 
atakującymi sesje z bankami i 
sklepami online. 
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26. Automatyczna integracja z 
dowolną przeglądarką 
internetową bez konieczności 
zmian w konfiguracji. 

27. Możliwość definiowania różnych 
portów dla HTTP, na których ma 
odbywać się skanowanie. 

28. Możliwość ręcznego wysłania 
próbki nowego zagrożenia z 
katalogu kwarantanny do 
laboratorium producenta. 

29. Dane statystyczne zbierane 
przez producenta na podstawie 
otrzymanych próbek nowych 
zagrożeń powinny być w pełni 
anonimowe. 

30. Możliwość automatycznego 
wysyłania powiadomienia o 
wykrytych zagrożeniach do 
dowolnej stacji roboczej w sieci 
lokalnej. 

31. W przypadku wykrycia 
zagrożenia, ostrzeżenie może 
zostać wysłane do użytkownika 
i/lub administratora poprzez e 
mail. 

32. Możliwość zabezpieczenia 
hasłem dostępu do opcji 
konfiguracyjnych programu. 

33. Aktualizacja dostępna 
bezpośrednio z Internetu lub 
offline – z pliku pobranego 
zewnętrznie. 

34. Obsługa pobierania aktualizacji 
za pośrednictwem serwera 
proxy. 

35. Możliwość określenia 
częstotliwości aktualizacji w 
odstępach co najmniej 1 
godzinowych. 

36. Możliwość samodzielnej 
aktualizacji sygnatur wirusów ze 
stacji roboczej (np. komputery 
mobilne). 

37. Program wyposażony w tylko 
jeden serwer skanujący 
uruchamiany w pamięci, z 
którego korzystają wszystkie 
funkcje systemu (antywirus, 
antyspyware, metody 
heurystyczne, skaner HTTP). 

38. Możliwość ukrycia programu na 
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stacji roboczej przed 
użytkownikiem. 

39. Kontrola zachowania aplikacji 
(Behaviour Blocking) do 
wykrywania podejrzanie 
zachowujących się aplikacji. 

40. Skanowanie w trybie 
bezczynności  pełne 
skanowanie komputera 
przynajmniej raz na 2 tygodnie 
uruchamiane i wznawiane 
automatycznie, podczas gdy nie 
jest on używany. 

41. Ochrona przed urządzeniami 
podszywającymi się po 
klawiatury USB. 

42. Moduł do ochrony przed 
exploitami (ataki 0day). 

Zdalne 
administrowanie 
ochroną 

1. Integracja z Active Directory – 
import kont komputerów i 
jednostek organizacyjnych. 

2. Opcja automatycznej instalacji 
oprogramowania klienckiego na 
wszystkich podłączonych 
komputerach Active Directory. 

3. Możliwość zdalnej instalacji i 
centralnego zarządzania 
klientami na stacjach roboczych 
i serwerach dostarczanych w 
ramach zamówienia. 

4. Do instalacji zdalnej i 
zarządzania zdalnego nie może 
być wymagany dodatkowy 
agent. Na końcówkach 
instalowany sam program 
antywirusowy. 

5. Możliwość zarządzania ochroną 
urządzeń mobilnych z poziomu 
konsoli (przynajmniej 
aktualizacje, ochronę 
przeglądarek, skanowania 
zasobów, synchronizacji 
raportów). 

6. Możliwość kontekstowego 
zastosowania ustawień danej 
stacji dla całej grupy. 

7. Możliwość eksportu/importu 
ustawień dla stacji/grupy stacji. 

8. Możliwość zarządzania dowolną 
ilością serwerów zarządzających 
z jednego okna konsoli. 

9. Możliwość zarządzania różnymi 
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wersjami licencyjnymi 
oprogramowania producenta z 
jednego okna konsoli. 

10. Możliwość tworzenia 
hierarchicznej struktury 
serwerów zarządzających 
(serwer główny i serwery 
podrzędne). 

11. Możliwość zainstalowania 
zapasowego serwera 
zarządzającego, przejmującego 
automatycznie funkcje serwera 
głównego w przypadku awarii 
lub odłączenia serwera 
głównego. 

12. Możliwość zdalnego zarządzania 
serwerem spoza sieci lokalnej 
przy pomocy połączenia VPN. 

13. Możliwość zdalnego zarządzania 
serwerem centralnego 
zarządzania przez przeglądarki 
internetowe (z sieci lokalnej i 
spoza niej). 

14. Możliwość zdalnego zarządzania 
serwerem centralnego 
zarządzania przez urządzenia 
mobilne (smartfony, tablety) 
oparte o system Android (z sieci 
lokalnej i spoza niej). 

15. Szyfrowanie komunikacji między 
serwerem zarządzającym 
a klientami. 

16. Możliwość uruchomienia 
zdalnego skanowania 
wybranych stacji roboczych. 

17. Możliwość sprawdzenia z 
centralnej konsoli zarządzającej 
stanu ochrony stacji 

18. roboczej (aktualnych ustawień 
programu, wersji programu i 
bazy wirusów, wyników 
skanowania). 

19. Możliwość przeglądania list 
programów zainstalowanych na 
stacjach/serwerach (nazwa, 
wersja, producent, data 
instalacji). 

20. Możliwość stworzenia białej i 
czarnej listy oprogramowania, 
i późniejsze filtrowanie w 
poszukiwaniu stacji je 
posiadających. 
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21. Odczyt informacji o zasobach 
sprzętowych stacji (procesor i 
jego taktowanie, ilość pamięci 
RAM i ilość miejsca na 
dysku/partycji systemowej). 

22. Możliwość centralnej 
aktualizacji stacji roboczych z 
serwera w sieci lokalnej lub 
Internetu. 

23. Możliwość skanowania sieci z 
centralnego serwera 
zarządzającego w poszukiwaniu 
niezabezpieczonych stacji 
roboczych. 

24. Możliwość tworzenia grup stacji 
roboczych i definiowania w 
ramach grupy wspólnych 
ustawień konfiguracyjnymi dla 
zarządzanych programów. 

25. Możliwość zmiany konfiguracji 
na stacjach i serwerach z 
centralnej konsoli zarządzającej 
lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli 
ustawienia programu nie są 
zabezpieczone hasłem lub 
użytkownik/administrator zna 
hasło zabezpieczające 
ustawienia konfiguracyjne). 

26. Możliwość generowania 
raportów w formacie XML. 

27. Możliwość przeglądania 
statystyk ochrony 
antywirusowej w postaci tekstu 
lub wykresów. 

28. Możliwość przesłania 
komunikatu, który wyświetli się 
na ekranie wybranej stacji 
roboczej lub grupie stacji 
roboczych. 

29. Komunikat można wysłać do 
wszystkich lub tylko wskazanego 
użytkownika stacji roboczej. 

30. Możliwość zminimalizowania 
obciążenia serwera poprzez 
ograniczenie ilości 
jednoczesnych procesów 
synchronizacji, aktualizacji i 
przesyłania plików do stacji 
roboczych. 

31. Możliwość dynamicznego 
grupowania stacji na podstawie 
parametrów: nazwa komputera, 
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adres IP, brama domyślna, 
nazwa domeny. 

Raporty 1. Możliwość utworzenia raportów 
statusu ochrony sieci. 

2. Możliwość wysyłania raportów z 
określonym interwałem. 

3. Możliwość wysłania jednego 
raportu na różne adresy 
mailowe lub grupy adresów. 

 

 
 
  



 

62 
 

7. Switch 24-port 10/100/1000 zarządzalny PoE (1 sztuka) 
Kompon
ent / 
cecha 

Minimalne wymagania 

Parametr oferowany/wymagane podanie 
modelu, symbolu i producenta 

 Producent   

 Nazwa   

Typ 
urządzen
ia 

Switch zarządzalny. W ofercie wymagane 
jest podanie producenta, modelu oraz part 
numberu, jeżeli posiada. 

 

Ilość 
portów 
Ethernet 
LAN (RJ-
45) 

Co najmniej 24 szt. w standardzie PoE.  

Szybkość 
przesyła
nia 
danych 

Ok. 1 gbit/s  

Szybkość 
transmisj
i danych 

10/100/1000 mbps,  

Przepust
owość 
rutowani
a/przełąc
zania 

104 Gbit/s 10G support N,  

Standard
y 
komunik
acyjne 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 
802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 
802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

 

Zarządza
nie 

Przez stronę WWW  

Liczba 
połączeń 
(wewnęt
rznych/z
ewnętrz
nych) 

52  

Ilość 
portów 
SFP 

Co najmniej 4,  

Pamięć 
wewnętr
zna 

Co najmniej 128 MB DDR3  

Pamięć 
flash 

Co najmniej 128 MB  

Technolo
gia 
łączności  

Przewodowa  

Cechy Gigabit Ethernet, przewodowa sieć LAN  
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sieci 

Zasilanie  100 – 240 VAC  

Gwaranc
ja 

5 lat  
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8. Switch 48-port 10/100/1000 zarządzalny (1 sztuka) 
Kompon
ent / 
cecha 

Minimalne wymagania 

Parametr oferowany/wymagane podanie 
modelu, symbolu i producenta 

 Producent   

 Nazwa  

Typ 
urządzen
ia 

Switch zarządzalny. W ofercie wymagane 
jest podanie producenta, modelu oraz part 
numberu, jeżeli posiada. 

 

Ilość 
portów 
Ethernet 
LAN (RJ-
45) 

co najmniej 48 szt. 10/100/1000  

Standard
y 
komunik
acyjne 

IEEE 802.1d , IEEE 802.3u , IEEE 802.1w , 
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad , IEEE 802.3ah , 
IEEE 802.1ab , IEEE 802.1s, IEEE 802.3z , IEEE 
802.1p , IEEE 802.1x , IEEE 802.3x, IEEE 
802.1q , IEEE 802.3 

 

Zarządza
nie 

SNMP v2c,   SNMP v3,   RMON,  SNMP v  

Ilość 
portów 
SFP 

Co najmniej 2,  

Pamięć 
wewnętr
zna 

Co najmniej 64 MB DRAM  

Pamięć 
flash 

Co najmniej 32 MB  

Technolo
gia 
łączności  

Przewodowa  

Cechy 
sieci 

Gigabit Ethernet, przewodowa sieć LAN  

Zasilanie  100 – 240 VAC  

Inne 
wymaga
nia 

Auto MDI/MDI-X, obsługa ramek Jumbo  

Gwaranc
ja 

5 lat  

  



 

65 
 

 

9. 24-portowy ekranowany patch panel FTP Cat.6 19 (2 sztuki) 

24-
portowy 
ekranow
any 
patch 
panel 
FTP Cat.6 
19 

Wymagania 
Parametr oferowany/wymagane podanie 
modelu, symbolu i producenta 

Producent  

Nazwa   

 porty 24 szt. dla wtyków 8-

pinowych, 

 rodzaj patch panela: STP, 

 ekranowany, 

 kategoria: kat.6, 

 rodzaj łącza: 8P8C (RJ-45), 

 typ złącza: KRONE. 

 

 

  



 

66 
 

 

10. Patchcord 1 m - kat. 6 ekranowany (60 sztuk) 

Patchcor
d 1 m - 
kat. 6 
ekranow
any 

Wymagania 
Parametr oferowany/wymagane podanie 
modelu, symbolu i producenta 

Producent   

Nazwa  

 wtyk: 2 x RJ45, 

 kat. 6, FTP (ekranowany), 

 długość: 1 m. 

 

 


