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CZĘŚĆ I 
1. Przenośna stacja robocza TYP 1 – 10 sztuk 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 
Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

2 
Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką 

przeciwodblaskową, jasność 300 nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 0,165mm. 

3 

Wydajność Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać następujące wyniki w teście Bapco MobileMark 2014: 
- Office Productivity – co najmniej wynik 1950 punktów, 
- Battery Life – co najmniej wynik 1050 min. 
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora 
dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza w oferowanej konfiguracji oraz 
włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania 
wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, 
ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w 
samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
testów, może wezwać Oferenta do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, zaoferowanego 
komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

4 Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden slot wolny  

5 Pamięć masowa Min. 256GB SSD zainstalowany w złączu M.2  

6 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej 

7 

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 
głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale 
zainstalowana w obudowie matrycy.  

8 
Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 55Whr  

Zasilacz o mocy min. 65W 

9 Waga  Waga max 1,90 kg z baterią  

10 
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonane z metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące 

klawiaturę po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (oświadczenie producenta dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)   

11 
Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, 

chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
dla poszczególnych komponentów systemu). 

12 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym 
działająca niezależnie od stanu, czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas 
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, 
a także zapewniająca: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej, 

 zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego 
z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, 

 zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez 
udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie, 

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 
standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
Wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego 
użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 
Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego 
systemu OS i lokalnych aplikacji. 
Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu 
oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym 
wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. 
Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości 
uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet lub lokalnie w definiowalnym przez 
użytkownika czasie. 
Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po 
poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub hasłem jednorazowego użytku. 
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na 
generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH. 

13 
BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą 

klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, 
procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i 
obsadzeniu w slotach. 
Funkcje BIOS : 
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. Dopuszcza się aby po 
wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego 
(jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani 
konfiguracji daty i godziny. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, 
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN 
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia 
zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 
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. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. 

14 
Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 

pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (oświadczenie producenta 
dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 

15 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
Deklaracja zgodności CE (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci (oświadczenia producenta jednostki dostarczyć wraz z dostawą 
sprzętu 
Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)  

16 

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu 
bootowania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  
W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w 
sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący 
użytkownika o: 

- awarii procesora, 
- awarii płyty głównej, 
- awarii chipsetu płyty głównej, 
- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM, awarii pamięci RAM, 
- awarii matrycy LCD,, 
- awarii baterii CMOS, 
- awarii układu graficznego, 
- uszkodzeniu obrazu BIOS, 
- nieodnalezieniu obrazu BIOS. 

17 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 
przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na 
płycie głównej. 
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja 
absorbująca wstrząsy. 
Czytnik linii papilarnych. 
Czytnik SmartCard (dotykowy i bezdotykowy). 

18 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows 10 Professional . 
Oprogramowanie producenta do zarządzania komputerem z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie 
umożliwiające: 
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego 

producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie 

producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania 
informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi, 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej 
instalacji), rekomendowane i opcjonalne, 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji 
sterownika, aplikacji, 

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją 
(rewizja wydania), 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla 
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oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml, 
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z 

informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. 
- raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania do zarządzania komputerem. 

19 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45,1x USB typu C, 3x USB 3.0 w tym min. jeden port z funkcją Power 
Share, czytnik kart SD 4.0, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe. 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy 

IEEE 802.11 AC + moduł bluetooth 4.2. 

Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji 
zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY). 
Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów.  
Stacja dokująca producenta notebooka wyposażona w minimum VGA, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 2x USB 2.0, 
3xUSB 3.0, RJ-45,  słuchawki, mikrofon. 
Dołączona licencja MS Office 2016 STD OLP PL w wersji komercyjnej. 
Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i rolką. 
Torba o wymiarach dostosowanych do notebooka.  

20 

Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Okres gwarancji stanowi pozacenowe 

kryterium oceny ofert. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta komputera – (złożyć na wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 

oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (oświadczenie 

złożyć na wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku (złożyć na wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

 

2. Przenośna stacja robocza TYP 2 – 3 sztuki  

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 
Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

2 
Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką 

przeciwodblaskową, jasność 300 nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 0,165mm. 

3 

Wydajność Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać następujące wyniki w teście Bapco MobileMark 2014: 
- Office Productivity – co najmniej wynik 2220 punktów, 
- Battery Life – co najmniej wynik 1050 min. 
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora 
dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza w oferowanej konfiguracji oraz 
włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania 
wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, 
ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w 
samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
testów, może wezwać Oferenta do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, zaoferowanego 
komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

4 Pamięć RAM 16GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden slot wolny. 

5 Pamięć masowa Min. 512GB SSD zainstalowany w złączu M.2  

6 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. 

7 

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 
głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana 
w obudowie matrycy.  

8 
Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 55Whr. 

Zasilacz o mocy min. 65W. 

9 Waga  Waga max 1,90 kg z baterią.  

10 
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonane z metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące 

klawiaturę po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (oświadczenie producenta dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)   

11 
Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, 

chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
dla poszczególnych komponentów systemu). 
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Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 
działająca niezależnie od stanu, czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas 
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a 
także zapewniająca: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej, 

 zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z 
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, 

 zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez 
udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włączni, 

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 
standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). 
Wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego 
użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 
Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego 
systemu OS i lokalnych aplikacji. 
Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, 
oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, 
kontroler pamięci, chipset I/O. 
Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości 
uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet lub lokalnie w definiowalnym przez 
użytkownika czasie. 
Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po 
poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub hasłem jednorazowego użytku.  
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na 
generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH. 

13 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą 
klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, 
procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i 
obsadzeniu w slotach. 
Funkcje BIOS : 
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. Dopuszcza się aby po 
wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego 
(jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani 
konfiguracji daty i godziny. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, 
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN 
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia 
zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 
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. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. 

14 
Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 

pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (oświadczenie producenta 
dostarczyć wraz z dostawą) 

15 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
Deklaracja zgodności CE (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci (oświadczenie producenta jednostki dostarczyć wraz z dostawą 
sprzętu) 
Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 

16 

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu 
bootowania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  
W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w 
sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący 
użytkownika o: 

- awarii procesora, 
- awarii płyty głównej, 

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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- awarii chipsetu płyty głównej, 
- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM, awarii pamięci RAM, 
- awarii matrycy LCD, 
- awarii baterii CMOS, 
- awarii układu graficznego, 
- uszkodzeniu obrazu BIOS, 
- nieodnalezieniu obrazu BIOS. 

17 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 
przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na 
płycie głównej. 
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja 
absorbująca wstrząsy. 
Czytnik linii papilarnych. 
Czytnik SmartCard (dotykowy i bezdotykowy). 

18 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows 10 Professional. 
Oprogramowanie producenta do zarządzania komputerem z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie 
umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego 
producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na 
stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu 
uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej 
aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi, 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej 
instalacji), rekomendowane i opcjonalne, włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w 
przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, 

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją 
(rewizja wydania), 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie 
wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml, 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych 
aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku 
*.xml, 

- raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 
roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania do zarządzania komputerem. 

19 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45,1x USB typu C, 3x USB 3.0 w tym min. jeden port z funkcją Power 
Share, czytnik kart SD 4.0, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe. 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy 

IEEE 802.11 AC + moduł bluetooth 4.2. 

Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji 
zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY). 
Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów.  
Stacja dokująca producenta notebooka wyposażona w minimum VGA, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 2x USB 2.0, 
3xUSB 3.0, RJ-45,  słuchawki, mikrofon. 
Wbudowany modem WWAN LTE. 
Dołączona licencja MS Office 2016 STD OLP PL w wersji komercyjnej. 
Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i rolką. 
Torba o wymiarach dostosowanych do notebooka.  

20 

Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Okres gwarancji stanowi pozacenowe 

kryterium oceny ofert. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)  
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (złożyć na 
wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
 
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 
3.3.Rozdział 6 SIWZ)   
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 do SIWZ 

Strona | 6  

 

 

3. Monitor graficzny – 1 szt. 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Typ ekranu 
Ekran ciekłokrystaliczny wykonany w technologii IPS min.30” max 32”  

2 Jasność min. 250 cd/m2 

3 Kontrast 1000: 1 

4 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
178/178 stopni 

5 
Rozdzielczość 

maksymalna 
3840x2160 przy 60Hz 

6 PIVOT Tak 

7 Powłoka 

powierzchni ekranu 
Antyodblaskowa 

8 Podświetlenie System podświetlenia LED 

9 
Gamut - 100% przestrzeni barwnej Rec. 709; 

- 100% przestrzeni barwnej sRGB; 

10 

Liczba 

wyświetlanych 

kolorów 

1,07 miliarda 

11 

Złącza - min. 1 x HDMI 1.4 x1; 

- min. 1 x DP 1.2 x1; 

- min. 1 x mDP 1.2 x1; 

- min. 2 x USB 3.0; 

12 
Gwarancja 3 lata w trybie door – to – door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

13 Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star, TCO. 

14 
Inne - kompatybilność z Windows 7, 8, 10 HDCP; 

- sprzętowa kalibracja (3D-LUT);  

 

4. Monitor komputerowy – 13 sztuk 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Typ ekranu 
Ekran ciekłokrystaliczny IPS min.23,8”  

2 Rozmiar plamki 

(maksymalnie) 
0,276 mm 

3 Jasność 250 cd/m2 

4 Kontrast 1000: 1 

5 
Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
178/178 stopni 

6 

Czas reakcji 

matrycy 

(maksymalnie) 

6 ms (grey to grey) 

7 
Rozdzielczość 

maksymalna 
1920 x 1080 przy 60Hz 

8 
Częstotliwość 

odświeżania 

poziomego 

 30 – 83  kHz 

9 
Częstotliwość 

odświeżania 

pionowego 

 56 – 76  Hz 

10 Pochylenie 

monitora 
W zakresie min. 25 stopni 

11 Wydłużenie w 

pionie 
Tak, min 130 mm 
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12 PIVOT Tak 

13 Powłoka 

powierzchni ekranu 
Antyodblaskowa 

14 Podświetlenie System podświetlenia LED 

15 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

16 

Złącza 1x 15-stykowe złącze D-Sub. 

1x HDMI (v1.4). 

1x złącze DisplayPort (v1.2). 

Min. 4 Porty USB w tym min. 2xUSB 3.0. 

18 

Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium 

oceny ofert. 

Możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (oświadczenie złożyć na wezwanie 

zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Gwarancja wymiany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego martwego piksela – potwierdzona oświadczeniem 

producenta monitora (oświadczenie złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

19 
Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star, TCO. 

 

20 

Inne Podstawa odłączana bez użycia narzędzi. 

VESA 100mm 

Głośniki wbudowane lub podłączane do obudowy dedykowane głośniki producenta monitora.  

 

5. Tablet – 1 sztuka  

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Wyświetlacz Min. 9,5” o rozdzielczości minimalnej 2048x1536. Podświetlenie LED IPS. 

2 Pamięć wewn.  Min 32GB w technologii flash lub SSD. 

3 Złącza zewn. Jedną złącze Lightning lub USB. Jedno złącze jack do podłączenia słuchawek. 

4 

Aparat i kamera Aparat o parametrach minimalnych:  

 Aparat 8-megapikselowy, 

 Autofokus, 

 Panorama (do 43 megapikseli), 

 Tryb HDR dla zdjęć, 

 Kontrola ekspozycji, 

 Tryb zdjęć seryjnych, 

 Ustawianie ostrości stuknięciem, 

 Tryb samowyzwalacza, 

 Pięcioelementowy obiektyw, 

 Hybrydowy filtr IR, 

 Automatyczna stabilizacja obrazu, 

 Wykrywanie twarzy, 

 Dodawanie geoznaczników do zdjęć. 

Kamera o parametrach minimalnych:  

 Nagrywanie w jakości HD 1080p (30 kl./s), 

 Wideo w zwolnionym tempie (120 kl./s), 

 Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu, 

 Stabilizacja obrazu wideo, 

 Wykrywanie twarzy, 

 3-krotne powiększenie wideo, 

 Dodawanie geoznaczników do wideo. 

5 
Karta sieciowa Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz). 

Technologia Bluetooth 4.2. 

6 Zabezpieczenia  Czytnik linii papilarnych wbudowany w urządzenie.  
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7 
Sterowanie 

głosowe 
Wbudowany w system operacyjny system sterowania głosem obsługujący co najmniej języki polski i angielski. 

8 Wymiary i waga  Masa całkowita nie większa niż 500g. 

9 
Gwarancja 12 miesięcy producenta w trybie door – to – door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

 

 

6. Projektor – 2 sztuki  

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Technologia 

wyświetlania 
DLP  

2 Rozdzielczość 1080p (1920x1080) 

3 Jasność  3000 ANSI Lumen 

4 Kontrast  20 000:1 

5 Złącza zewnętrzne HDMI (1.4a 3D support), VGA (YPbPr/RGB), Composite, Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, RS232, USB service 

6 Odległość 

projekcyjna  
W zakresie od 1,5 do 10 metrów 

7 Głośniki Wbudowane 

8 Głośność  30 dB 

9 Zabezpieczenia  Kensington Lock, możliwość blokady hasłem 

10 Akcesoria w zestawie Kabel zasilający, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania(wraz z bateriami), podręcznik użytkownika 

11 Gwarancja 24 miesiące gwarancji door – to – door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

 

7. Oprogramowanie do kosztorysowania Norma Pro wraz z roczną aktualizacją bazy Intercenbud – 3 szt. (Upgrade) 

 

8. Licencja Adobe Photoshop CC w formie subskrypcji na okres 36 m-cy – 1 szt. 

 

9. Dysk twardy do stacji roboczej DELL Precision T3620 – 1 sztuka. 

Dysk twardy SSD 256GB M.2 wraz z niezbędnymi elementami do instalacji. Dysk twardy musi pochodzić z oficjalnego kanału 

sprzedaży oraz po zamontowaniu go w posiadanym przez Zamawiającego komputerze musi zostać objęty gwarancją zestawu w 

rygorze zgodnym z gwarancją pierwotną komputera. 

 

10. Dysk zewnętrzny 2TB USB 3.0 – 5 szt. 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Rodzaj dysku Nośnik Magnetyczny 

2 Pojemność  Minimum 2TB. 

3 Format szerokości 2,5” 

4 Interfejs USB 3.0 

5 Dodatkowe 

wyposażenie 
Dołączony kabel USB 3.0 

6 Zasilanie USB 

7 Gwarancja 24 miesiące gwarancji door – to – door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 
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11. Komputer iMac 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, 

dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych 
2 Matryca Min. 21,5 cala z podświetleniem LED. Rozdzielczość 1920 na 1080 
3 Wydajność Procesor min. dwurdzeniowy z taktowaniem min. 2,3GHz (Turbo Boost do 3,6 GHz) 
4 Pamięć RAM Min. 8GB pamięci DDR3 z taktowaniem 2133 MHz 
5 Pamięć masowa Min. 1TB, 5,4k obr./min 
6 Karta graficzna Zintegrowana  
7 Multimedia Kamera HD, głośniki stereo, mikrofon, 
8 Obudowa Typu All-in-One 
9 Bezpieczeństwo Gniazdo na blokadę Kensington 

10 System 

operacyjny 
macOS High Sierra 

11 

Wymagania 

dodatkowe 
Karta sieciowa 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45) 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n 
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 
gniazdo słuchawkowe 3,5mm,  
gniazdo na kartę SDXC 
cztery porty USB 3 (zgodne z USB 2) 
min. dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C) 
mysz, klawiatura 
przewód ze złącza Lightning na USB 

12 

Gwarancja Ograniczona gwarancja obejmuje komputer oraz dołączone do niego akcesoria w zakresie wad fabrycznych, które 

wystąpią w ciągu jednego roku od daty zakupu. Jeśli komputer zostanie wymieniony, bieg okresu gwarancji 

rozpoczyna się od nowa. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

 

 

12. Akcesoria sieciowe 

Okablowanie sieciowe: 

 Patchcord kat. 5e długość 5 m. kolor szary – 15 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 3 m. kolor szary – 50 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 0,5 m. kolor szary – 50 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 0,5 m. kolor zielony – 50 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 1 m. kolor szary – 20 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 1 m. kolor zielony – 20 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 3 m. kolor niebieski – 20 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 1 m. kolor niebieski – 20 szt. 

 Patchcord kat. 5e długość 1 m. kolor czerwony – 20 szt. 

Gwarancja 12 m-cy. Czas naprawy max. 14 dni roboczych. 

13. Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe – 101 szt. przedłużenie + 59 rozszerzenie na 3 lata 
od momentu zakończenia obowiązującej licencji. 

Zamawiający posiada 101 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint AV Suite. Zamawiający 
wymaga dostarczenia przedłużenia wsparcia dla posiadanych licencji na okres 36 m-cy oraz rozszerzenia o 59 
licencji lub dostawę nowych 160 licencji ze wsparciem na okres 36 m-cy o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione poniżej:  
 

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows XP SP3/Vista/Windows7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 
Update. 

2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 
3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim. 
4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 
5. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje 

takie jak ICSA labs lub Check Mark. 
 
Ochrona antywirusowa i antyspyware 

6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 
7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi 

hakerskich, backdoor, itp. 
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8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 
9. Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. 
10. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 
11. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub 

według harmonogramu. 
12. System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki 

sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i 
jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. 

13. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, 
po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z 
innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia 
przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 

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

15. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według 
harmonogramu. 

16. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 
17. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 
18. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem 

plików bez rozszerzeń). 
19. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o 

określonych rozszerzeniach. 
20. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 
21. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.  
22. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min 

lub do ponownego uruchomienia komputera. 
23. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany 

o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. 
24. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego 

uruchomienia komputera. 
25. 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. 

26. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live 
Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 

27. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej 
przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. 

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

29. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności 
zmian w konfiguracji. 

30. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. 
31. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-

mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 
32. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie 

blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 
33. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron 

internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej 
po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. 

34. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej 
przez administratora. 

35. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.  
36. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. 
37. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, 

POP3S, IMAPS. 
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38. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji 
zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 

39. Możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu użytkownika 
w celu analizy przez laboratorium producenta. 

40. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała 
proces skanowania ruchu szyfrowanego. 

41. Program musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o 
znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. 

42. Procesy zweryfikowane, jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie 
oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. 

43. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji 
bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.  

44. W przypadku, gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się 
skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne. 

45. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody 
heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy 
sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka 
ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 

46. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do 
laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik 
musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz 
czy próbki zagrożeń mają być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu 
przez użytkownika. 

47. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta 
pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. 

48. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail 
użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.  

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

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

51. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy 
komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. 

52. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada 
ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o 
hasło. 

53. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi być takie samo. 
54. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w 

przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą 
niezainstalowanych aktualizacji. 

55. Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie 
informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje 
zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 

56. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, 
z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w 
poszukiwaniu wirusów. 

57. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną 
aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 

58. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie 
graficznym. 

59. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym 
przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, 
urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, 
modemów, portów LPT/COM, urządzeń przenośnych oraz urządzeń dowolnego typu. 

60. Funkcja blokowania nośników wymiennych bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi 
tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny 
urządzenia, dostawcę urządzenia, model. 
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61. Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia, dana 
funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie właściwości urządzenia dla tworzonej 
reguły. 

62. Program ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co 
najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie brak dostępu do podłączanego 
urządzenia. 

63. Program ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w 
zależności od zalogowanego użytkownika. 

64. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni 
komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. 

65. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji programu, aby skanowanie całego nośnika 
odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika 

66. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). 
67. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: 

 tryb automatyczny z regułami gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły 
wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, 

 tryb interaktywny, w którym to program pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia 
aktywności w systemie, 

 tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez 
użytkownika, 

 tryb uczenia się, w którym program uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy 
odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu 
program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach. 

 Tryb inteligentny – w którym program będzie powiadamiał wyłącznie o szczególnie 
podejrzanych zdarzeniach. 

68. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się, co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki 
docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. 

69. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z 
trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. 

70. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci. 
71. Program musi być wyposażona w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. 

czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp. 
72. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, 

na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, 
informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. 

73. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem 
tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. 

74. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich 
plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez 
aplikacje trzecie.  

75. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. 
76. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu 

komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami. 
77. Możliwość określenia maksymalnego czasu ważności dla bazy danych sygnatur, po upływie czasu i 

braku aktualizacji program zgłosi posiadanie nieaktualnej bazy sygnatur. 
78. Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. 
79. Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za 

pomocą wbudowanego w program serwera http 
80. Program musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych 

aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). 
81. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie 

funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa). 
82. Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control. 
83. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie 

pełno ekranowym. 
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84. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich 
powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w 
harmonogramie zadań aplikacji. 

85. Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak, aby automatycznie program włączał 
powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez 
użytkownika czasie. 

86. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych 
zagrożeń, pracy zapory osobistej, modułu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli 
urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i 
samego oprogramowania. 

87. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora 
autoryzowanego przez producenta programu. 

88. Program musi posiadać możliwość utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika 
diagnostycznego na potrzeby pomocy technicznej. 

89. Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie 
klucza licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu offline. 

90. Możliwość podejrzenia licencji za pomocą, której program został aktywowany.  
 
 
Ochrona serwera plików Windows 
 

1. Wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, SBS 2003, 
SBS 2003 R2, SBS 2008, SBS 2011, Microsoft MultiPoint Server 2010, Microsoft MultiPoint Server 2011, 
Windows MultiPoint Server 2012. 

2. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 
3. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi 

hakerskich, backdoor, itp. 
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami. 
5. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 
6. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub 

według harmonogramu. 
7. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu. Każde zadanie może 

być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, 
rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 

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

9. System antywirusowy ma mieć możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas 
skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. 

10. System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku 
maszyn wieloprocesorowych. 

11. Użytkownik ma mieć możliwość zmiany ilości wątków skanowania w ustawieniach systemu 
antywirusowego. 

12. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 
13. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 
14. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (z uwzględnieniem plików 

bez rozszerzeń). 
15. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o 

określonych rozszerzeniach. 
16. Program musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie wielokrotnego skanowania plików 

w środowisku wirtualnym za pomocą mechanizmu przechowującego informacje o przeskanowanym 
już obiekcie i współdzieleniu tych informacji z innymi maszynami wirtualnymi. 

17. Aplikacja powinna wspierać mechanizm klastrowania. 
18. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). 
19. Program powinien oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. 
20. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o 

znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. 
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21. Program ma umożliwiać użytkownikowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym 
przynajmniej: pamięci masowych, płyt CD/DVD i pamięci masowych FireWire. 

22. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla 
podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę 
urządzenia, model i wersję modelu urządzenia.  

23. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie uzupełni elementy wymagane dla 
tworzenia reguł w oparciu o informacje dostępne z aktualnie podłączonego nośnika. 

24. Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co 
najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia. 

25. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w 
zależności od zalogowanego użytkownika. 

26. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni 
komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. 

27. System antywirusowy ma automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich 
odpowiednie wyjątki. 

28. Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem 
kolejnych wyłączeń w systemie ochrony. 

29. Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera. 
30. Automatyczne wyłączenia mają być aktywne od momentu wykrycia usług serwerowych. 
31. Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji. 
32. W przypadku restartu serwera – usunięte z listy wyłączeń elementy mają być automatycznie 

uzupełnione. 
33. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu 

antywirusowego.  
34. System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu 

dedykowanego modułu CLI (command line). 
35. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do katalogu 

kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w 
postaci zaszyfrowanej. 

36. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody 
heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy 
sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka 
ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 

37. Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie 
skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów. 

38. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. 
39. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do 

laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik 
musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz 
czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu 
przez użytkownika. 

40. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail 
użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.  

41. Wysyłanie zagrożeń do laboratorium ma być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z 
każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych. 

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

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

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

45. Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest 
w formie formatek i tekstu. 

46. Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, 
gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. 

47. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy 
serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był proszony o podanie hasła. 
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48. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada 
ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program ma pytać o 
hasło. 

49. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji ma być 
takie samo. 

50. System antywirusowy ma być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC. 
51. System antywirusowy ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego 

i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą 
niezainstalowanych aktualizacji. 

52. System antywirusowy ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, 
których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje 
ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Program ma także posiadać opcję 
dezaktywacji tego mechanizmu. 

53. Po instalacji systemu antywirusowego, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD 
lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować 
dysk w poszukiwaniu wirusów. 

54. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną 
aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 

55. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie 
graficznym. 

56. Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji 
w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. 

57. System antywirusowy ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na 
temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług 
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. 

58. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem 
tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. 

59. System antywirusowy ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania 
wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji 
przez aplikacje trzecie.  

60. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. 
61. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a 

także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z 
wbudowanym serwerem HTTP). 

62. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. 
63. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu 

komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, 
ustawienia sieci, autoryzacja).  

64. Do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa różne profile z innym ustawieniami (serwer 
aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej 
a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z 
Internetu. 

65. System antywirusowy wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego 
korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).  

66. Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. 
67. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz 

wirusów i samego oprogramowania. 
68. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora 

autoryzowanego przez producenta programu. 
 
 
Ochrona serwera plików Linux 

1. Skaner antywirusowy, antyspyware 
2. Możliwość skanowania wszystkimi modułami programu (heurystyka, sygnatury, adware/spyware, 

aplikacje niepożądane, aplikacje niebezpieczne) 
3. Skanowanie plików, plików spakowanych, archiwów samorozpakowujących, plików wiadomości e-mail 



Załącznik nr 10 do SIWZ 

Strona | 16  

 

4. Konfiguracja wszystkich modułów oprogramowania ma być możliwa poprzez edycję jednego pliku 
konfiguracyjnego 

5. Możliwość ustawień limitów dla modułu skanującego względem maksymalnego rozmiaru pliku, 
maksymalnej liczby warstw kompresji, maksymalnego rozmiaru archiwum, maksymalnego czasu 
skanowania, maksymalnego rozmiaru archiwum samorozpakowującego, rozszerzenia skanowanego 
pliku 

6. Możliwość skanowania podkatalogów oraz podążania za łączami symbolicznymi (symlinkami) w 
systemie 

7. Możliwość definicji maksymalnego poziomu głębokości skanowanych podkatalogów 
8. Możliwość tworzenia kwarantanny dla plików zainfekowanych w dowolnej lokalizacji w systemie 

plików 
9. Możliwość zdefiniowania częstotliwości aktualizacji programu z dokładnością do jednej minuty. 
10. Brak potrzeby instalacji dodatkowych zależności do systemu oprócz biblioteki LIBC, oprogramowanie 

po instalacji jest od razu gotowe do pracy 
11. Wbudowany bezpośrednio w program system obsługi plików spakowanych niewymagający 

zewnętrznych komponentów zainstalowanych w systemie 
12. Brak potrzeby instalacji źródeł jądra systemu oraz kompilacji jakichkolwiek modułów jądra do 

skanowania plików na żądanie 
13. Możliwość tworzenia przynajmniej pięciu poziomów dokładności czyszczenia zainfekowanych plików 
14. Możliwość skanowania alternatywnych strumieni danych (ADS) obecnych w systemie plików NTFS 
15. Wsparcie dla integracji oprogramowania z modułem Dazuko Access Controll (DAC), który odpowiada 

za skanowania plików w trybie on-access podczas zdarzeń typu otwarcie, zamknięcie oraz wykonanie 
pliku 

16. Wsparcie dla skanowania za pośrednictwem biblioteki współdzielonej LIBC, która umożliwia 
skanowanie plików, które są otwierane, zamykane lub wykonywane przez serwery plików (ftp, Samba), 
które wykorzystują zapytania do biblioteki LIBC 

17. Możliwość zdefiniowania liczby wątków oraz liczby procesów dla każdego z modułów skanujących 
18. Możliwość tworzenia różnych akcji (przynajmniej 5-ciu różnych) w zależności od typu zdarzenia (w 

przypadku pliku nie przeskanowanego, pliku przeskanowanego, pliku zainfekowanego). 
19. Logowanie wykonanych akcji na plikach oraz zdarzeń dla poszczególnych modułów oprogramowania 
20. Wsparcie dla zewnętrznego serwera logującgo syslog, możliwość definiowania dowolnego pliku logu 

(np. daemon, mail, user itp.) 
21. Możliwość zdefiniowania przynajmniej sześciu poziomów logowania programu 
22. Możliwość zdefiniowania hasła zabezpieczającego służącego zabezpieczeniu podłączenia do serwera 

zdalnego zarządzania 
23. Możliwość uruchomienia interfejsu programu dostępnego przez przeglądarkę Web 
24. Interfejs ma umożliwiać modyfikację ustawień programu oraz jego aktualizację i przeskanowanie 

dowolnego obszaru systemu plików a także przegląd statystyk dotychczas przeskanowanych plików 
25. Interfejs programu dostępny przez przeglądarkę Web wykorzystuje wbudowany w program serwer 

http 
26. Możliwość uruchomienia interfejsu Web na dowolnym porcie TCP 
27. Możliwość uruchomienia interfejsu Web na dowolnym interfejsie sieciowym 
28. Możliwość zabezpieczenia dostępu do interfejsu Web poprzez zdefiniowanie nazwy użytkownika i 

hasła 
29. Interfejs Web ma przedstawić administratorowi dokładny wynik skanowania poszczególnych plików w 

systemie wraz z możliwością pobrania tych wyników w postaci pliku tekstowego celem późniejszej 
analizy 

30. Możliwość podglądu informacji o licencji bezpośrednio z poziomu interfejsu Web, która zawiera 
przynajmniej informacje o liczbie dni do wygaśnięcia licencji, nazwę użytkownika licencji oraz pełną 
nazwę produktu, którego dotyczy licencja 

31. Program ma być wyposażony w graficzny menadżer kwarantanny dostępny z poziomu interfejsu Web. 
Menadżer ma oferować administratorowi możliwość przeglądu, pobrania, dodania i usunięcia plików 
w kwarantannie 

32. Menadżer kwarantanny ma posiadać możliwość wyszukiwania plików znajdujących się w kwarantannie 
przynajmniej po nazwie pliku, dacie dodania pliku (możliwość definiowania przedziałów czasowych), 
rozmiarze (możliwość definiowania minimalnej i maksymalnej wielkości) oraz ilości plików (możliwość 
definiowania minimalnej i maksymalnej ilości) 
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33. Interfejs Web do zarządzania produktem ma opierać się o wbudowane w program biblioteki PHP w 
wersji nie niższej niż 5.2.8 

34. Interfejs dostępny poprzez przeglądarkę Web ma umożliwiać zarządzanie programem również wtedy, 
gdy przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript 

35. Możliwość stworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji dla przynajmniej dwóch różnych produktów 
antywirusowych instalowanych na stacjach Windows 

36. Możliwość tworzenia osobnych ustawień skanowania dla poszczególnych użytkowników w systemie 
37. Możliwość definicji użytkownika systemowego z prawami, którego zostanie uruchomiony demon 

skanujący 
38. Współpraca z mechanizmem automatycznej wysyłki podejrzanych plików do laboratorium producenta 
39. Wysyłka podejrzanych plików ma być możliwa bezpośrednio do producenta lub za pośrednictwem 

serwera zdalnego zarządzania 
40. Możliwość uaktywnienia dodatkowych funkcjonalności programu (moduł skanujący pocztę e-mail oraz 

moduł skanujący dla bramek sieciowych), które nie wymagają od użytkownika instalacji dodatkowych 
zależności ani modułów a jedynie zaczytanie dodatkowych plików licencji 

41. Możliwość instalacji na dowolnym systemie Linux 2.2.x, 2.4.x, 2.6.x 
42. Producent ma dostarczyć pakiety instalacyjne w formacie RPM (dla dystrybucji Red Hat Mandriva, Suse 

oraz innych z nimi zgodnych), DEB (dla dystrybucji Debian, Ubuntu oraz innych z nimi zgodnych) oraz 
archiwum TGZ dla wszystkich pozostałych 

43. Możliwość instalacji na systemie FreeBSD 5.x, 6.x i 7.x 
44. Możliwość instalacji na systemach NetBSD oraz Solaris 
45. Wsparcie dla platform 32 oraz 64 bitowych 
46. Architektura programu umożliwia jego uruchomienie i optymalizację zarówno dla systemów jedno jak i 

wieloprocesorowych 
47. System ma mieć możliwość powiadomienia administratora o wykryciu infekcji oraz powiadomienia o 

zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji za pośrednictwem poczty e-mail. 
48. Możliwość szybkiej konfiguracji oprogramowania poprzez skrypt powłoki. Skrypt umożliwia prostą 

konfigurację oprogramowania stosownie do wykrytego systemu operacyjnego, w jakim 
oprogramowanie zostało zainstalowane. 

49. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora 
autoryzowanego przez producenta programu. 

 
Administracja zdalna 
 

1. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 2003, 2008, 
2012 oraz systemach Linux. 

2. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta serwera zarządzającego w postaci gotowej 
maszyny wirtualnej w formacie OVA (Open Virtual Appliance). 

3. Serwer administracyjny musi wspierać instalację w oparciu o co najmniej bazy danych MS SQL i 
MySQL. 

4. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wykorzystania już istniejącej bazy danych MS SQL 
lub MySQL użytkownika. 

5. Administrator musi posiadać możliwość pobrania wszystkich wymaganych elementów serwera 
centralnej administracji i konsoli w postaci jednego pakietu instalacyjnego lub każdego z modułów 
oddzielnie bezpośrednio ze strony producenta. 

6. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW niezależnie 
od platformy sprzętowej i programowej. 

7. Narzędzie administracyjne musi wspierać połączenia poprzez serwer proxy występujące w sieci. 
8. Narzędzie musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6. 
9. Podczas logowania administrator musi mieć możliwość wyboru języka, w jakim zostanie wyświetlony 

panel zarządzający. 
10. Zmiana języka panelu administracyjnego nie może wymagać zatrzymania lub reinstalacji 

oprogramowania zarządzającego. 
11. Komunikacja z konsolą powinna być zabezpieczona się za pośrednictwem protokołu SSL. 
12. Narzędzie do administracji zdalnej musi posiadać moduł pozwalający na wykrycie niezarządzanych 

stacji roboczych w sieci. 
13. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych. 
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14. Jeden centralny serwer centralnego zarządzania bez względu na wielkość sieci. 
15. Instalacja serwera administracyjnego powinna oferować wybór trybu pracy serwera w sieci w 

przypadku rozproszonych sieci –serwer pośredniczący (proxy) lub serwer centralny. 
16. Serwer proxy musi pełnić funkcję pośrednika pomiędzy lokalizacjami zdalnymi a serwerem centralnym. 
17. Serwer proxy musi być wyposażony we własną bazę danych, w której będą przechowywane dane z 

agentów na wypadek braku połączenia z serwerem centralnym. 
18. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji modułu do zarządzania urządzeniami 

mobilnymi – MDM. 
19. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji serwera http proxy pozwalającego na 

pobieranie aktualizacji baz sygnatur oraz pakietów instalacyjnych na stacjach roboczych bez dostępu 
do Internetu. 

20. Serwer http proxy musi posiadać mechanizm zapisywania w pamięci podręcznej (cache) najczęściej 
pobieranych elementów. 

21. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami serwera musi być zabezpieczona za pomocą 
certyfikatów. 

22. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnego CA (Certification Authority) 
oraz dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer 
proxy. 

23. Centralna administracja musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na stacjach 
roboczych z systemami Windows, Mac OS X oraz Linux. 

24. Centralna administracja musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na urządzeniach 
mobilnych z systemem Android. 

25. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i 
kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. 

26. Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za 
pośrednictwem dedykowanego agenta. 

27. Administrator musi posiadać możliwość zarządzania za pomocą dedykowanego agenta stacjami 
nieposiadającymi zainstalowanego programu zabezpieczającego. 

28. Agent musi przekazywać informacje na temat stanu systemu operacyjnego do Serwer administracyjna 
zarządzającego. 

29. Agent musi posiadać możliwość pobrania listy zainstalowanego oprogramowania firm trzecich na stacji 
roboczej z możliwością jego odinstalowania. 

30. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wymuszenia połączenia agenta do serwera 
administracyjnego z pominięciem domyślnego czasu oczekiwania na połączenie. 

31. Instalacja agenta musi odbywać się przy wykorzystaniu repozytorium producenta. Repozytorium 
powinno zawierać aktualne wersje agentów bez względu na rodzaj systemu operacyjnego. 

32. Instalacja agenta nie może wymagać określenia typu systemu (32 lub 64 – bitowy) oraz jego rodzaju 
(Windows, Mac, itp.) a dobór odpowiedniego pakietu musi być w pełni automatyczny. 

33. Instalacja klienta na urządzeniach mobilnych musi być dostępna za pośrednictwem portalu WWW 
udostępnionego przez moduł MDM z poziomu urządzenia użytkownika. 

34. W przypadku braku zainstalowanego klienta na urządzeniu mobilnym musi istnieć możliwość jego 
pobrania ze sklepu Google Play. 

35. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia listy zautoryzowanych urządzeń mobilnych, które 
mogą zostać podłączone do serwera centralnej administracji. 

36. Serwer administracyjny musi oferować możliwość zablokowania, odblokowania, wyczyszczenia 
zawartości, zlokalizowania oraz uruchomienia syreny na zarządzanym urządzaniu mobilnym. 
Funkcjonalność musi wykorzystywać połączenie internetowe, nie komunikację za pośrednictwem 
wiadomości SMS. 

37. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia polityk konfiguracji dla aplikacji 
zabezpieczającej na urządzeniu mobilnym. 

38. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia dodatkowych użytkowników/administratorów 
Serwer centralnego zarządzania do zarządzania stacjami roboczymi. 

39. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia użytkownika wbudowanego lub zintegrowanego z 
grupą z usługi Active Directory. 

40. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia zestawów uprawnień dotyczących 
zarządzania poszczególnymi grupami komputerów, politykami, instalacją agenta, raportowania, 
zarządzania licencjami, zadaniami, itp. 
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41. Administrator musi posiadać możliwość nadania dwóch typów uprawnień do każdej z funkcji 
przypisanej w zestawie uprawnień: tylko do odczytu, odczyt/zapis. 

42. Administrator musi posiadać możliwość przypisania kilku zestawów uprawnień do jednego 
użytkownika. 

43. Użytkownik musi posiadać możliwość zmiany hasła dla swojego konta bez konieczności logowania się 
do panelu administracyjnego. 

44. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji czasu bezczynności, po jakim użytkownik 
zostanie automatycznie wylogowany. 

45. Dostępne zadania muszą być podzielone na dwie grupy: zadania klienta oraz zadania serwera. 
46. Zadania serwera obejmujące zadanie instalacji agenta, generowania raportów oraz synchronizacji 

grup. 
47. Zadania klienta muszą być wykonywane za pośrednictwem agenta na stacji roboczej. 
48. Agent musi posiadać mechanizm pozwalający na zapis zadania w swojej pamięci wewnętrznej w celu 

ich późniejszego wykonania bez względu na stan połączenia z serwerem centralnej administracji. 
49. Serwer administracyjny musi w przejrzysty sposób informować administratora o elementach zadań, 

jakie są wymagane do jego uruchomienia a w przypadku jego braku wskazywać brakujące elementy 
konfiguracji. 

50. Instalacja zdalna programu zabezpieczającego za pośrednictwem agenta musi odbywać się z 
repozytorium producenta lub z pakietu dostępnego w Internecie lub zasobie lokalnym. 

51. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wyboru parametrów pakietu instalacyjnego 
zależnych od systemu operacyjnego oraz licencji na program zabezpieczający. 

52. Serwer administracyjny musi oferować możliwość deinstalacji programu zabezpieczającego firm 
trzecich lub jego niepełnej instalacji podczas instalacji nowego pakietu. 

53. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wysłania komunikatu lub polecenia na stacje 
kliencką. 

54. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia jednego zadania dla kilku klientów lub 
grupy. 

55. Serwer administracyjny musi oferować możliwość uruchomienia zadania automatycznie zgodnie z 
harmonogramem, po wystąpieniu nowego dziennika zdarzeń lub umieszczeniu nowego klienta w 
grupie dynamicznej. 

56. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia grup statycznych i dynamicznych 
komputerów. 

57. Grupy dynamiczne tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, 
aby zostać umieszczony w danej grupie. Przykładowe warunki: Adresy sieciowe IP, Aktywne 
zagrożenia, Stan funkcjonowania/ochrony, Wersja systemu operacyjnego, itp. 

58. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia polityk dla programów 
zabezpieczających i modułów serwera centralnego zarządzania. 

59. Serwer administracyjny musi oferować możliwość przypisania polityki dla pojedynczego klienta lub dla 
grupy komputerów. Serwer administracyjny musi oferować możliwość przypisania kilku polityk z 
innymi priorytetami dla jednego klienta. 

60. Edytor konfiguracji polityki musi być identyczny jak edytor konfiguracji ustawień zaawansowanych w 
programie zabezpieczającym na stacji roboczej. 

61. Serwer administracyjny musi oferować możliwość nadania priorytetu „Wymuś” dla konkretnej opcji w 
konfiguracji klienta. Opcja ta nie będzie mogła być zmieniona na stacji klienckiej bez względu na 
zabezpieczenie całej konfiguracji hasłem lub w przypadku jego braku. 

62. Serwer administracyjny musi oferować możliwość ukrycia graficznego interfejsu użytkownika na stacji 
klienckiej i jego uruchomienia tylko przez administratora. 

63. Serwer administracyjny musi umożliwiać wyświetlenie polityk, do których przynależy dana stacja 
robocza oraz ich edycję z poziomu właściwości samego klienta 

64. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych raportów lub skorzystanie z 
predefiniowanych wzorów. 

65. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia raportów zawierających dane zebrane 
przez agenta ze stacji roboczej i serwer centralnego zarządzania. 

66. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wyboru formy przedstawienia danych w raporcie w 
postaci tabeli, wykresu lub obu elementów jednocześnie. 

67. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wyboru jednego z kilku typów wykresów: kołowy, 
pierścieniowy, liniowy, słupkowy, punktowy, itp. 
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68. Serwer administracyjny musi oferować możliwość określenia danych, jakie powinny znajdować się w 
poszczególnych kolumnach tabeli lub na elementach wykresu oraz ich odfiltrowania i posortowania. 

69. Serwer administracyjny musi być wyposażona w mechanizm importu oraz eksportu szablonów 
raportów. 

70. Serwer administracyjny powinien posiadać Panel kontrolny z raportami administratora, pozwalający 
na szybki dostępu do najbardziej interesujących go danych. Panel ten musi oferować możliwość 
modyfikacji jego elementów. 

71. Serwer administracyjny musi oferować możliwość wygenerowania raportu na żądanie, zgodnie z 
harmonogramem lub umieszczenie raportu na Panelu kontrolnym dostępnym z poziomu interfejsu 
konsoli WWW. 

72. Raport generowany okresowo może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości email lub zapisany 
do pliku w formacie PDF, CSV lub PS. 

73. Serwer administracyjny musi oferować możliwość skonfigurowania czasu automatycznego 
odświeżania raportu na panelu kontrolnym oraz umożliwiać jego odświeżenie na żądanie. 

74. Serwer administracyjny musi oferować możliwość tworzenia wielu zakładek panelu, w których będą 
widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące. 

75. Serwer administracyjny musi oferować możliwość maksymalizacji wybranego elementu 
monitorującego. 

76. Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny pozwalając przejść do zarządzania 
stacją/stacjami, której raport dotyczy. 

77. Serwer administracyjny musi oferować możliwość utworzenia własnych powiadomień lub skorzystanie 
z predefiniowanych wzorów. 

78. Powiadomienia muszą dotyczyć zmiany ilości klientów danej grupy dynamicznej, wzrostu liczby grupy 
w stosunku do innej grupy, pojawienia się dziennika zagrożeń lub skanowania lub stanu obiektu 
serwer centralnego zarządzania. 

79. Administrator musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email 
lub komunikatu SNMP. 

80. Serwer administracyjny musi oferować możliwość konfiguracji własnej treści komunikatu w 
powiadomieniu. 

81. Serwer administracyjny musi oferować możliwość agregacji identycznych powiadomień występujących 
w zadanym przez administratora okresie czasu. 

82. Serwer administracyjny musi oferować możliwość podłączenia serwera administracji zdalnej do 
portalu zarządzania licencjami dostępnego na serwerze producenta. 

83. Serwer administracyjny musi oferować możliwość dodania licencji do serwera zarządzania na 
podstawie klucza licencyjnego lub pliku offline licencji. 

84. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji obejmujących różne 
produkty. 

85. Serwer administracyjny musi oferować możliwość weryfikacji identyfikatora publicznego licencji, ilości 
wykorzystanych stanowisk, czasu wygaśnięcia, wersji produktu, na który jest licencja oraz jej 
właściciela. 

86. Narzędzie administracyjne musi być wyposażone w mechanizm wyszukiwania zarządzanych 
komputerów na podstawie co najmniej nazwy komputera, adresu IPv4 i IPv6 lub wyszukania 
konkretnej nazwy zagrożenia. 

87. Serwer administracyjny musi być wyposażona w machizm autodopasowania kolumn w zależności od 
rozdzielczości urządzenia, na jakim jest wyświetlana. 

88. Administrator musi mieć możliwość określenia zakresu czasu, w jakim dane zadanie będzie 
wykonywane (sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie). 
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CZĘŚĆ II 
 

14. Certyfikat SSL od globalnie zaufanego urzędu certyfikacji, na okres 36 m-cy celem zapewnienia uwierzytelniania serwera 

Exchange oraz zapewnienia poufności przesyłanych informacji oprogramowanie Microsoft Exchange w wersji 2013 – 1 szt. 

 
Certyfikat powinien spełniać wymagania techniczne: 

 być przeznaczonym/wspierać obsługę Microsoft Exchange 2013, 

 zgodność z systemem antyspamowym Barracuda, 

 zgodność z systemami Microsoft Windows, Android, iOS, Mac OS X, 

 zgodność z przeglądarkami Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

 zgodność z klientem poczty Microsoft Outlook (co najmniej od wersji 2007 wzwyż), 

 zapewniać szyfrowanie minimum 256 bitowe, 

 używać algorytmu haszującego SHA-2, 

 wspierać szyfrowanie 128-256 bitowe, 

 zabezpieczenie kluczem nie krótszym niż 2048 bitów, 

 wspierać autentykację wielu domen (minimum 4), 

 ważność certyfikatu 36 m-cy. 
 
 Centrum certyfikacji musi spełniać wymagania: 
- zapewniać gwarancję finansową nie mniejszą niż 500.000,00 zł, 
- zapewniać dowolną liczbę bezpłatnych ponownych wydań certyfikatu przez cały okres jego ważności, 
- być  automatycznie rozpoznawane w zgodnych systemach i przeglądarkach. 
 
W ramach dostawy Wykonawca uruchomi dostarczony certyfikat w posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemie 
Microsoft Exchange Server Standard 2013. 
 

15. Przedłużenie subskrypcji Barracuda Spam Firewall o kolejne 3 lata od momentu zakończenia obecnie trwającego wsparcia.  

 

16. Przedłużenie subskrypcji Fortigate 100D o kolejne 3 lata od momentu zakończenia obecnie trwającego wsparcia – 2 szt. 

 

17. Serwer wirtualizacyjny – 2 sztuki 

 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych 

szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 

Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać 

możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji 

mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 

2 Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. 

2 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

3 Procesor 

Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 

umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 970 punktów w teście SPECint_rate_base2006 lub base2006 lub min. 100 

punktów w teście Spec CPU2017 Integer Rate dostępnych na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. 

4 RAM 
128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s., na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do 

instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. 

5 
Zabezpieczenia 

pamięci RAM 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror 

6 Gniazda PCI Minimum trzy sloty x16 generacji 3. 

7 
Interfejsy 

sieciowe/FC 

Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. 

Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 

- 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 BaseT. 

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

- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. 
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Zainstalowana jedna dodatkowa karta dwuportowa 10GbE Base-T. 

8 Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 

Zainstalowane 2x300GB SAS 15k RPM fabrycznie skonfigurowane w RAID 1.  

Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 nośniki typu 

flash o pojemności min. 64GB z możliwoścą konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu 

BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w RAID 1. 

9 Kontroler RAID 
Sprzętowego  kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający 2 GB 

nieulotnej pamięci CACHE. 

10 
System 

operacyjny 

Windows Server Datacenter 2019 OLP – licencja na ilość rdzeni zgodna z zaoferowanym procesorem + 50 licencji CAL 

Windows Serwer Cal User wraz z Software Assurance. 

11 
Wbudowane 

porty 

Min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 

min. 1 port RS232. 

12 Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. 

13 Wentylatory Redundantne. 

14 Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. 

15 Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

16 Diagnostyka 
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, 

dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

17 
Karta 

Zarządzania 

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), 

 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 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, , 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 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, 
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 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 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 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). 

19 Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  

Serwer musi posiadać deklarację CE. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla 

systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. 

20 
Warunki 

gwarancji 

Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia 

zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

Czas naprawy max. 3 dni robocze. 

Diagnostyka usterki przeprowadzana na życzenia Zamawiającego na miejscu instalacji sprzętu przez certyfikowanego 

inżyniera. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta serwera – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – (oświadczenie złożyć na wezwanie 

zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie 

podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku (złożyć na wezwanie zamawiającego z 

zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

21 
Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 

seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

18. Przełączniki sieciowe SAN – 4 sztuki 

LP. Parametr 
Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Ilość portów 

Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet Base-T. 
Możliwość instalacji wymiennie modułów: 

a) 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 
b) 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT lub 
c) 2 porty 40GbE (QSFP+) 

Zainstalowany jeden moduł 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+. 
1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę,  
1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 
1 port USB 
1 moduł nadawczo-odbiorczy SFP+ 10GbE LR, 1310nm. 

2 Wymiar 
Szerokość: 19 cali  do montażu w szafie rackowej, 

Wysokość: max 1 U 

Głębokość: max 48 cm 

3 Funkcjonalność 

Stakowalny do minimum 10 urządzeń w stosie portami 40GbE  lub 10GbE (min 160Gbps) 
Musi wspierać inny niż stakowanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na min.: 2 urządzeniach, umożliwiający 
budowę topologii sieci bez pętli. 
Możliwość obsługi modułów QSFP+ 40GE-SR4. 
Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: 

a) 10GBase-SR, 
b) 10GBase-LR, 
c) 10GBase-LRM. 

Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: 
a) 1000Base-SX, 
b) 1000Base-LX, 
c) 1000BaseT. 

Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
a) 0.5m, 
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b) 1m, 
c) 3m, 
d) 5m, 
e) 7m. 

Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached Cable) min długości:: 
a) 0.5m, 
b) 1m, 
c) 3m, 
d) 5m, 
e) 7m. 

Możliwość obsługi kabli rozszywających DAC (Direct Attached Cable) 1 x 40GbE na 4 x 10GbE  min długości: 
a) 0.5m, 
b) 1m, 
c) 3m, 
d) 5m, 
e) 7m. 

Redundantne zasilacze AC. 
Redundantne wentylatory. 
Chłodzenie przełącznika od portów Ethernet w kierunku zasilaczy (od przodu do tyłu urządzenia). 
Forwarding Rate min. 470 Mpps. 
Switching fabric min. 640 Gbps. 
Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB. 
Obsługa IPv6. 
Obsługa PVST+ i RPVST+ lub technologii równoważnych. 

Obsługa protokołów CDP lub równoważnych. 

Obsługa routingu, min.:  

- RIP v1/2, 

- OSPF v1/2/3. 

Obsługa multicast, min.:  
- IGMP v1/2/3, 

- IGMP Snooping Querier, 

- IGMP Proxy, 

- PIM-SM i SSM. 

Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpisów IPv4,  4 000 wpisów IPv6. 
Pamięć MAC adresów min. 130 000. 
Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych, 
ACL – minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 3000 reguł na wszystkie ACL. 
Min. 1000 aktywnych VLANów. 
Obsługa Prywatnych VLANów. 
Pobór mocy max 240 W. 

- 4 
Zarządzanie, 
zabezpieczenia 

Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+. 
Listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4. 
Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego LAG i VLAN. 
Obsługa RMON. 
Obsługa SNMP v2 i v3. 
Obsługa sFlow. 
Możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku. 
Obsługa DHCP Server i Relay Agent. 
Obsługa 802.1x w tym: 

a) MAC-based authentication, 
b) MAC authentication bypass, 
c) Guest VLAN. 

Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową. 
Producent sprzętu powinien udostępnić darmowe oprogramowanie do centralnego zarzadzania przełącznikami w 
ilości min 10 licencji. 

5 Warunki gwarancji  

Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: 

- przełącznik 

- zasilacze i wiatraki 

- moduły SFP, SFP+ i QSFP+ 

- bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 

Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia 

zgłoszenia, zgłaszanie 24x7x365. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

Diagnostyka usterki przeprowadzana na życzenia Zamawiającego na miejscu instalacji sprzętu przez 

certyfikowanego inżyniera. Czas naprawy max. 3 dni roboczych. 

Możliwość wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta serwera – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – (oświadczenie złożyć na wezwanie 

zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

6 
Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim 
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19. Karta sieciowa 10GBe 2 port  do serwera DELL PowerEdge R720 – 3 szt. 

Karta sieciowa 10GBe 2 port  do serwera DELL PowerEdge R720 wraz z niezbędnymi elementami do instalacji. Karta sieciowa 

musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży oraz po zamontowaniu go w posiadanym przez Zamawiającego komputerze musi 

zostać objęta gwarancją zestawu w rygorze zgodnym z gwarancją pierwotną serwera. 

 

20. Macierz dyskowa – 1 sztuka 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Zasoby dyskowe 

Macierz dyskowa musi być dostarczona z minimum: 

- 10 dyskami o pojemności minimum 800GB SSD eMLC, 

- 15 dyskami o pojemności minimum 1,2 TB SAS 10k, 

- 8 dyskami o pojemności minimum 4 TB/7.2k rpm. 

Powyższe zasoby dyskowe muszą być w pełni dostępne dla Zamawiającego. Jeśli zaoferowana macierz dyskowa 

wymaga dodatkowych dysków dla systemu operacyjnego to Wykonawca powinien uwzględnić je w ofercie. 

Macierz dyskowa musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych dysków twardych o parametrach: 

dyski SSD o pojemności minimum 3.2TB oraz dyski SATA lub NL-SAS o pojemności minimum 6TB oraz dyski SAS 

o pojemności minimum 1.8TB. 

Macierz musi mieć możliwość utworzenia grupy RAID w której dwa dyski, które będą przechowywać dane 

parzystości. 

Awaria dwóch dowolnych dysków w obrębie takiej pojedynczej grupy RAID nie może spowodować utraty danych. 

Kontrolery macierzy dyskowej muszą obsługiwać minimum 248 dysków. 

Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do 1000 dysków bez konieczności migracji danych. 

Należy dodatkowo dostarczyć dyski zapasowe w ilości zgodnej z zaleceniami producenta dla oferowanej 

konfiguracji – nie mniej niż 1 dysk zapasowy na 30 dysków danego typu. Dyski zapasowe muszą być dostępne dla 

wszystkich grup RAID zdefiniowanych w obrębie kontrolera. 

Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie rozpoczynać odtwarzanie danych na 

fizycznym dysku zapasowym. 

Proces odtwarzania danych nie może wiązać się z procesem przenoszenia danych po wymianie dysku 

uszkodzonego (dysk wymieniony musi być automatycznie uznany za zapasowy). 

2 
Kontrolery 

macierzy dyskowej 

Macierz dyskowa musi być złożona z minimum jednej pary identycznych kontrolerów tworzących klaster wysokiej 

dostępności (high availability cluster). Każdy kontroler musi posiadać identyczną konfigurację, tzn. liczbę i 

parametry CPU, parametry i pojemność pamięci cache, parametry i liczbę portów we/wy. Te same kontrolery 

muszą udostępniać dane poprzez iSCSI, FCP, CIFS oraz NFS.   

Obszar pamięci cache przeznaczony do zapisów danych, musi posiadać lustrzaną kopię (ang. mirror). 

W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyskach muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania 

bateryjnego przez minimum 72 godziny lub zachowane w pamięci nieulotnej kontrolera do momentu przywrócenia 

zasilania. 

Kontrolery w klastrze wysokiej dostępności muszą oferować funkcjonalność automatycznego przejmowania 

funkcjonalności i zadań w przypadku awarii drugiego kontrolera w tej samej parze. 

Macierz musi mieć minimum 96GB  pamięci RAM. 

Każdy kontroler musi mieć możliwość obsługi dodatkowej pamięci cache w postaci dysków, które mają być 

wykorzystywane jako oddzielny obszar pamięci dla bloków danych odczytywanych i nadpisywanych. 

System operacyjny kontrolerów musi natywnie obsługiwać automatyczny tiering bloków danych pomiędzy dyskami 

SSD, SAS, NL_SAS.  

Macierz dyskowa musi obsługiwać sumarycznie minimum 1TB pamięci SSD cache. 

Każdy kontroler musi pracować pod kontrolą jednego systemu operacyjnego stworzonego przez producenta 

urządzenia. Nie dopuszcza się zastosowania systemu, w którym udostępnianiem danych zarządzają różne 

systemy operacyjne w jednym zintegrowanym urządzeniu. 

Awaria dowolnego pojedynczego aktywnego elementu macierzy dyskowej nie może powodować przerwy w 

dostępie do danych. 
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Musi być możliwe utworzenie minimum 1500 wolumenów blokowych o rozmiarze minimum 128TB i plikowych o 

rozmiarze minimum 64TB 

 

3 Interfejsy 

Każdy kontroler musi być wyposażony w następujące działające porty: 

a) 4 porty 10GbE BaseT, 2 porty 8Gbps FC oraz 4 porty FCP 16Gbps do podłączania hostów i replikacji – porty 

muszą być obsadzone odpowiednimi wkładkami SFP+, 

b) 1 port 1GbE Base-T do zdalnego zarządzania kontrolerem, 

c) 2 porty SAS minimum 12Gbs do podłączania półek dyskowych, 

d) 1 port console. 

 

4 Kopie migawkowe 

System operacyjny macierzy dyskowej musi natywnie obsługiwać mechanizm kopii migawkowych, który będzie 

dostępny dla wszystkich rodzajów danych udostępnianych. Niedopuszczalne są rozwiązania wykonujące kopie 

migawkowe jedynie w trybie Copy On Write. Licencja na wszystkie opisane funkcjonalności musi obejmować całą 

powierzchnię użytkową macierzy. 

Odtwarzanie plików i folderów z kopii migawkowych wykonanych dla wolumenów plikowych udostępnionych dla 

systemów typu Windows i Unix musi być dostępne za pomocą wydzielonego udziału sieciowego z zachowaniem 

praw dostępu na poziomie użytkownika. 

System operacyjny macierzy dyskowej musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych wolumenów plikowych, 

w trybie on-line, bez zatrzymywania operacji odczytu i zapisu. Deklarowana przez producenta liczba kopii 

migawkowych musi wynosić minimum 255 na wolumen. 

Musi być możliwe odtwarzanie danych z kopii migawkowych bezpośrednio na wolumen produkcyjny. 

Musi być możliwe zaprezentowanie kopii migawkowej w trybie do odczytu i zapisu. 

Należy dostarczyć oprogramowanie do wykonywania spójnych kopii danych aplikacji w minimalnych wersjach: 

Exchange 2010 i 2013, SQL Server 2008 i 2012, Oracle 11g i 12c, VMware dla blokowych i plikowych datastore. 

Spójne kopie rozumiane jako funkcjonalność automatycznego przełączenia aplikacji w tryb wykonania spójnej kopii 

swoich danych. 

Oprogramowanie to musi rozpoznać na których wolumenach logicznych aplikacja składuje swoje dane i wykonać 

kopie tylko tych wolumenów. 

5 
Obsługiwane 

protokoły 

System operacyjny macierzy dyskowej musi udostępniać dane za pomocą protokołu CIFS i FCP - jeśli do 

uruchomienia potrzebna jest licencja to zamawiający wymaga jej dostarczenia. System operacyjny macierzy 

dyskowej musi mieć możliwość uruchomienia udostępniania danych za pomocą protokołów NFS oraz iSCSI - 

licencje na protokoły CIFS, NFS, FCP oraz iSCSI są przedmiotem obecnego postępowania. 

Jednoczesna obsługa różnych protokołów dostępu do danych nie może być zrealizowana za pomocą 

dodatkowego oprogramowania, ani dodatkowych urządzeń pośredniczących typu wirtualizator, gateway, switch, 

etc. 

6 
Pozostałe 

wymagania 

System operacyjny macierzy dyskowej musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru plikowych wolumenów 

danych: (zwiększanie) bez przerywania pracy i bez przerywania użytkownikom zewnętrznym dostępu do danych. 

Musi być możliwość konfiguracji macierzy dyskowej za pomocą GUI, zbieranie i wyświetlanie informacji o stanie 

zasobów macierzy dyskowej, prezentowanie i gromadzenie zdarzeń zachodzących w macierzy dyskowej oraz 

prezentowanie bieżących statystyk wydajnościowych macierzy dyskowej, podgląd parametrów wydajnościowych 

macierzy dyskowej w czasie rzeczywistym. 

Dostęp do CLI systemu operacyjnego kontrolerów musi odbywać się przy użyciu połączenia szyfrowanego. 

W systemie operacyjnym kontrolera musi być możliwość utworzenia wirtualnych serwerów plików, a każdy 

wirtualny serwer plików musi obsługiwać użytkowników z innej domeny Microsoft [MS Active Directory). 

W celu zabezpieczania danych macierz dyskowa musi posiadać licencję, która umożliwi wykonywanie replikacji jej 

zasobów na zasoby innej macierzy tej samej rodziny. Replikacja musi działać na poziomie systemu operacyjnego 

macierzy i pracować w trybie asynchronicznym bez potrzeby użycia urządzeń zewnętrznych typu gateway, serwer 

pośredniczący, etc. Musi istnieć możliwość odwrócenia kierunku replikacji. Replikacja danych między macierzami 

nie może być zrealizowana zewnętrznym narzędziem software'owym. Licencja na replikację jest przedmiotem 

obecnego postępowania. 
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System operacyjny kontrolerów macierzy musi oferować funkcjonalność QoS (Quality of Service) dla dowolnego 

wolumenu blokowego, to znaczy musi być możliwość ograniczenia liczby operacji IO na sekundę lub 

przepustowości w kB (lub analogicznych jednostkach) na sekundę, jaka jest możliwa do uzyskania ze wskazanego 

przez administratora wolumenu. 

Wymagane jest szyfrowanie danych na dyskach. Należy dostarczyć niezbędne licencje na całą pojemność 

macierzy. 

7 Gwarancja 

Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego 

monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. 

Oferowane urządzenia musza być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą i 

pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. 

Macierz i wszystkie zaoferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją na okres min. 3 lat. Okres gwarancji 

stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

W okresie opieki wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych 

wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Czas naprawy 

max. 3 dni roboczych. 

 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta serwera – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 
   
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – (oświadczenie złożyć na wezwanie 
zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ) 
   
W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu 
realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku (złożyć na wezwanie zamawiającego z 
zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 
 

 

 

21. Licencje wirtualizacyjne. 

a) Licencja Vmware Vcenter Server 6 Standard wraz z 3 letnim wsparciem producenta – 1 sztuka 

b) Licencja Vmware Vsphere 6 Standard licencja na łączną ilość procesorów zaoferowanych w pozycji 17 (dla 2 

serwerów) – 1 sztuka. 

Zamawiający posiada licencje Vmware oraz w niniejszym zamówieniu zawiera się budowa w oparciu o nie klastra 

rozproszonego.  

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego  wraz z oprogramowaniem zarządzającym posiadaną 

infrastrukturą wirtualizacyjną na łączną ilość procesorów zaoferowanych w pozycji 17 musi ono zapewniać 

w szczególności: 

• możliwość formowania klastra HA z aktualnie pracującymi serwerami, 

• możliwość bezprzerwowej migracji maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra (nowymi oraz posiadanymi), 

• możliwość przenoszenia obrazów maszyn wirtualnych pomiędzy nowymi i posiadanymi serwerami bez konieczności 

konwersji formatu wirtualnych maszyn, 

• zapewnić funkcjonalność wysokiej dostępności i odporności na błędy sprzętowe, 

• oprogramowanie musi być zgodne i spełniać wymogi Zamawiającego dotyczące oprogramowania do asynchronicznej 

replikacji obrazów maszyn wirtualnych z poz. 22. 

 

22. Licencje oprogramowania do uruchomienia asynchronicznej replikacji obrazów maszyn wirtualnych. 

Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej:  

a) Asynchroniczną replikację dla serwerów zaoferowanych w pozycji 17 oraz dla posiadanych przez 

Zamawiającego 3 szt. serwerów Dell PowerEdge R720 o numerach serwisowych HV4C5Z1; JV4C5Z1; 

3W4C5Z1. 

b) Obsługę systemów wirtualizacji pracujących pod kontrolą oprogramowania VMware vSphere: 

 ESX(i) wersje 4.1 – 6.X;  

 vCenter wersje 4.1 – 6.X. 

c) Wsparcie dla wirtualnych maszyn pracujących pod kontrolą wszystkich systemów operacyjnych wspieranych przez 

oprogramowanie VMware vSphere; 

d) Wykorzystanie technologii „change block tracking” lub równoważnej w celu przesyłania tylko zmienionych bloków 

danych 

e) Funkcjonalność pozwalającą na określenie źródła i celu repliki na poziomie pojedynczej maszyny wirtualnej 

umożliwiającą replikowanie „z” i „do” w ramach jednego serwera wirtualizacyjnego; 
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f) Możliwość replikacji w ramach całkowicie niezależnych środowisk oraz w ramach pojedynczego klastra serwerów 

wirtualizacyjnych; 

g) architekturę rozwiązania niewymagającą instalacji agentów wewnątrz maszyn wirtualnych; 

h) funkcjonalność zapewniającą konsystencję replikowanych danych z wykorzystaniem technologii Microsoft VSS oraz 

własnych skryptów zamawiającego; 

i) możliwość automatycznej weryfikacji poprawności wykonanych replik; 

j) możliwość przechowywania wielu wersji replik możliwych do wykorzystania w razie uszkodzenia danych w 

najnowszej wersji repliki; 

k) Możliwość replikacji „on site” oraz „off site” także z wykorzystaniem akceleratora połączenia WAN 

l) Możliwość planowanego przełączania pracy ze środowiska podstawowego do zapasowego oraz odwrotnie bez 

utraty danych; 

m) Możliwość zaawansowanego planowania przełączania pracy ze środowiska podstawowego do zapasowego oraz 

odwrotnie obejmującą:  

 Grupowanie wielu maszyn wirtualnych w ramach jednego zadania przełączania; 

 Ustalenie kolejności startu wirtualnych maszyn; 

 Zmiana adresacji IP replik maszyn wirtualnych. 

n) Możliwość ograniczenia ruchu sieciowego i obciążeń podsystemu dyskowego generowanych przez proces 

replikacji; 

o) Funkcjonalność wstępnego przygotowania danych po stronie docelowej repliki z wykorzystaniem dowolnego 

medium przechowującego w celu ograniczenia pierwszego transferu danych poprzez sieć. 

 

 

23. Usługa wdrożenia zapasowego centrum danych 

 

Znaczenie pojęć: 

Podstawowe Centrum Danych (PDC) - serwerownia będąca własnością Zamawiającego, zlokalizowana w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 190. 

Zapasowe Centrum Danych (BDC) - serwerownia Wykonawcy, w której będzie świadczona usługa kolokacji sprzętu. 

 

Do zadań Wykonawcy należy: 

a) Opracowanie w konsultacji z Zamawiającym projektu technicznego wdrożenia, obejmującego wszystkie poniższe 

usługi składowe. 

b) Instalacja dostarczonego sprzętu w Zapasowym Centrum Danych. 

c) Uruchomienie łącza światłowodowego pomiędzy Podstawowym a Zapasowym Centrum Danych. 

 Instalacja dostarczonych transceiverów światłowodowych w posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach 

DELL PowerConnect serii 62xx zainstalowanych w PDC, oraz w przełącznikach dostarczonych, 

zainstalowanych w BDC. 

 Zestawienie połączeń 10GbE pomiędzy przełącznikami na bazie uruchomionego łącza światłowodowego. 

d) Uruchomienie klastra wirtualizacyjnego na bazie dostarczonych serwerów, macierzy dyskowej i oprogramowania 

wirtualizacyjnego w Zapasowym Centrum Danych. 

e) Zapewnienie dostępu do Internetu z BDC dla maszyn wirtualnych uruchomionych na klastrze wirtualizacyjnym z 

możliwością NAT-owania ruchu na publiczne adresy IP aktualnie wykorzystywane przez Zamawiającego w PDC. 

Dopuszczalne jest wykorzystanie mechanizmów tunelowania ruchu z obowiązkowym szyfrowaniem pomiędzy PDC 

a BDC (np. GRE over IPSec) 

f) Migracja wskazanych przez Zamawiającego serwerów w postaci maszyn wirtualnych z aktualnie użytkowanego 

przez Zamawiającego klastra VMware vSphere w PDC na klaster wirtualizacyjny uruchomiony przez Wykonawcę w 

BDC. 

g) Skonfigurowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego asynchronicznej replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy 

klastrami wirtualizacyjnymi w PDC i BDC tak, aby w przypadku awarii/niedostępności pojedynczego centrum 

danych możliwe było przynajmniej ręczne uruchomienie maszyn wirtualnych w nim uruchomionych w drugim 

centrum danych na bazie ostatniej migawki/repliki. 

h) Przeniesienie serwera kopii zapasowych, zainstalowanego w PDC do BDC wraz z półką dyskową. 

i) Uruchomienie w PDC serwera mediów kopii zapasowych na dostarczonym przez Zamawiającego serwerze DELL 

PowerEdge R610 w oparciu o licencje na system operacyjny Windows 2008 R2/2012 R2 i oprogramowanie Veritas 

Backup Exec dostarczone przez Zamawiającego. Podłączenie do serwera posiadanej przez Zamawiającego 

biblioteki taśmowej DELL. 

j) Rekonfiguracja zadań kopii zapasowych tak, aby kopie maszyn wirtualnych pracujących na klastrach 

wirtualizacyjnych w PDC i BDC były w pierwszej kolejności składowanej na serwerze kopii zapasowych w BDC, a 

następnie kopiowane na serwer kopii zapasowych w PDC (na bibliotekę taśmową). 

k) Wykonanie testów awaryjnych wdrożonego rozwiązania, potwierdzających poprawność działania mechanizmów 

replikacji maszyn wirtualnych, dostępu z/do sieci Internet dla maszyn wirtualnych. Rezultat testów musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego bez uwag. 

l) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wdrożonego rozwiązania. 
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Kolokacja sprzętu oraz wsparcie, w tym utrzymanie łącza światłowodowego pomiędzy Podstawowym a 

Zapasowym Centrum Danych przez okres 36 m-cy. 

W ramach oferty Zamawiający wymaga kolokacji następującego sprzętu przez okres 36 m-cy wraz z utrzymaniem łącza 

światłowodowego pomiędzy Podstawowym a Zapasowym Centrum Danych : 

1. Serwer wirtualizacyjny – 2 sztuki pozycja 1 OPZ 

2. Przełącznik sieciowy – 2 sztuki pozycja 2 OPZ 

3. Macierz dyskowa – 1 sztuka pozycja 3 OPZ 

4. Serwer Backup DELL Power Edge R610 ST: 2X4Y15J - 1 sztuka 

5. Biblioteka taśmowa DELL PowerVault TL2000 ST: 7MRNN02 - 1 sztuka 

 

Minimalne wymagania dotyczące serwerowni  

Wykonawca usługi zobowiązuje się do kolokacji oferowanego sprzętu w serwerowni działającej w oparciu o System 

Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008 lub wyższy oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 

lub wyższy w zakresie usług telekomunikacyjnych, w tym usług kolokacji, hostingu, transmisji danych i dostępu do 

Internetu oraz spełniającej poniższe wymogi: 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Standard serwerowni Tier 2 

Zasilanie gwarantowane 99,97% 

Transmisja danych 99,8% 

Dostęp do internetu 99,7% 

Infrastruktura zasilania serwerowni Zasilanie niezależne z minimum dwóch niezależnych źródeł, 

redundantne rozdzielnie główne z SZR, redundantne zasilanie 

awaryjne UPS o minimalnym czasie podtrzymania 30 minut, 

generator prądotwórczy. Każde urządzenie odbiorcze zasilanie z 

dwóch niezależnych torów zasilania. System rejestracji/kontroli 

parametrów zasilania. 

Infrastruktura chłodnicza Redundantny system klimatyzacji, wentylacji i nawilżania, 

pozwalający na utrzymanie odpowiednich warunków 

środowiskowych dla sprzętu IT. System rejestracji i kontroli 

temperatury i wilgotności w pomieszczeniach serwerowni. 

Zabezpieczenia fizyczne serwerowni spełniające wymogi 

ochrony danych osobowych 

Ochrona fizyczna, system sygnalizacji włamania i napadu, system 

kontroli dostępu, system telewizji przemysłowej, system wczesnej 

detekcji dymu i system gaszenia gazowego. 

Anty-DDOS Tak 

Centrum danych zlokalizowane na terenie Polski Tak 

Backup danych do serwerowni zlokalizowanej w Polsce Tak 

Wartości SLA podane są w skali roku. 

 

Łącze światłowodowe pomiędzy Podstawowym a Zapasowym Centrum Danych 

Zamawiający wymaga zestawienia i utrzymywania przez okres 36 m-cy bezpośredniego łącza światłowodowego (tzw. 

ciemne włókno) pomiędzy lokalizacją Podstawowego a Zapasowego Centrum Danych, w której będzie świadczona usługa 

chmury prywatnej. Czas propagacji sygnału na zestawionym łączu nie powinien przekraczać 0,25 ms w jedną stronę (0,5 

ms Round TripTime). Zamawiający jednocześnie dopuszcza na okres maksymalnie do 14 tygodni od podpisania umowy 

środek zastępczy w postaci zestawionego połączenia VPN pomiędzy Podstawowym a Zapasowym Centrum Danych, tak 

aby Zamawiający miał dostęp do zasobów serwerowych niezwłocznie po uruchomieniu zapasowego środowiska. 

Zamawiający w trakcie trwania umowy zmieni swoją siedzibę, nie wcześniej jednak niż w czerwcu 2019 r. W związku z 

powyższym Wykonawca będzie zobligowany do zapewnienia łącza w nowej lokalizacji Zamawiającego tj. w Łodzi przy ul. 

Wólczańskiej 17. Na terenie ww. nieruchomości będzie dostępna kanalizacja teletechniczna od granicy działki. 

Dodatkowo w ramach oferty Zamawiający wymaga zapewnienia 8 publicznych adresów IP v4 z możliwością ich 

rozgłaszania w sesji BGP zarówno z centrum kolokacyjnego jak i centrum podstawowego Zamawiającego. 

 

 

SLA I ADMINISTRACJA INFRASTRUKTURĄ. 

Administracją sprzętem, oprogramowaniem serwerowym oraz infrastrukturą sieciową będzie zajmował się Wykonawca 

usługi w porozumieniu z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega prawo do posiadania dostępów administracyjnych do całości skolokowanego sprzętu. 
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a) W zakres usługi wejdzie pełna obsługa serwerów i routera, w tym w szczególności Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za: 

- konfigurację serwerów na podstawie otrzymanej specyfikacji, 

- instalację systemu operacyjnego serwera, 

- aktualizację oprogramowania serwerowego po wcześniejszym ustaleniu jej zgodności z aplikacjami 

Zamawiającego, 

- przywracanie zasobów z kopii bezpieczeństwa po awarii maszyny,  

- monitorowanie zużycia i wydajności serwera, 

- konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji usług serwerowych, 

- wsparcie techniczne i wdrożeniowe  w zakresie świadczonych usług,  

- Wykonawca zobowiązuje się, że korzystanie w w/w usługi będzie możliwe przez 24h/7dni w tygodniu przez cały 

okres trwania umowy, czas dostępności usług na poziomie 99,8%, 

- maksymalny Czas Reakcji na podjęcie prac związanych z otrzymanym zgłoszeniem od Zamawiającego nie 

przekroczy 2 godzin, bez względu na termin zgłoszenia, 

- Awaria Środowiska – chmury prywatnej jest rozumiana jako nieprawidłowe działanie Środowiska, skutkujące jego 

całkowitą lub częściową niedostępnością. Maksymalny jednorazowy czas naprawy każdej awarii nie przekroczy 4 

godzin, licząc od momentu przystąpienia do naprawy, 

- Usterka Środowiska – chmury prywatnej jest rozumiana jako nieprawidłowe działanie Środowiska, skutkujące 

obniżeniem jego wydajności. Maksymalny jednorazowy czas naprawy każdej usterki nie przekroczy 1 dnia licząc 

od momentu przystąpienia do naprawy. 

- Jeżeli usunięcie awarii lub usterki wiąże się z wykonaniem określonych działań przez Zamawiającego, to czas jaki 

upłynął od powiadomienia do realizacji działań przez Zamawiającego nie jest wliczany do czasu naprawy. 

- Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe Zamawiającemu w godzinach: 8.00 - 17.00, 7 dni w tygodniu, 

- Wykonawca zapewni obsługę administratorską (Personel Wykonawcy), zapewniającą funkcjonowanie, wydajność, 

bezpieczeństwo, dostępność oraz niezawodność Środowiska – chmury prywatnej, 

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zminimalizować straty spowodowane przez ewentualne 

ataki hakerskie, DDoS i inne, 

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawności operacyjną Środowiska – chmury prywatnej, w tym w szczególności 

usuwał zgłaszane problemy techniczne, zarządzanie dostępnością i pojemnością oraz zarządzanie ciągłością jego 

działania,  

- Wykonawca zapewni wykonywanie kopii zapasowych (backup) Środowiska, testowanie ich użyteczności w procesie 

odtwarzania oraz ich odtwarzanie w przypadku wystąpienia awarii. Zamawiający wymaga przeprowadzania 

codziennego backupu wszystkich zasobów serwera. 

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac wykonywanych w Środowisku. Odnotowywane będą tam 

zdarzenia oraz działania mające znaczenie dla bezpieczeństwa i Dostępności Środowiska, które zostaną zgłoszone 

Wykonawcy lub przez Wykonawcę zauważone. Formę (użyte narzędzia) w jakiej będzie wykonywana 

dokumentacja, zaproponuje Wykonawca i zacznie jej używać, po akceptacji Zamawiającego. 

b) Backup serwerów: 

- Zamawiający wymaga wykonywania cotygodniowych pełnych kopii zapasowych wszystkich serwerów VPS z co 

najmniej 1-miesięcznym okresem retencji. 

- Zamawiający wymaga wykonywania codziennych przyrostowych kopii zapasowych wszystkich serwerów VPS z co 

najmniej 2-tygodniowym okresem retencji. 

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden zestaw nośników zapasowych dla każdej kopii znajdował się poza 

serwerownią Wykonawcy, w której jest świadczona usługa, w odległości nie mniejszej niż 1 km. 

- Kopie zapasowe powinny być wykonywane automatycznie w godzinach 22:00 – 6:00. 
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CZĘŚĆ III 
 

24. Serwer aplikacyjny – 1 szt. 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2,5" wraz z kompletem wysuwanych 

szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca 

dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z 

serwera. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez 

urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych 

komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z 

protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów.  

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

Procesor 

Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem 

umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 1110 punktów w teście SPECint_rate_base2006 lub min. 105 punktów 

w teście Spec CPU2017 Integer Rate dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera (złożyć na 

wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

RAM 
16GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych 

do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM. 

Zabezpieczenia pamięci 

RAM 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror 

Gniazda PCI Min. Dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16. 

Interfejsy sieciowe/FC 

Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.  

Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa typu GigabitEthernet Base-T oraz jedna karta dwuportowa 

FC 16Gb/s. 

Napęd optyczny DVD +/- RW 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 

3 dyski SAS 600GB 10.000 obr hot plug 

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość 

wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 64GB z możliwością konfiguracji 

zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk 

na dyski twarde. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów 

RAID: 0, 1, 5, 10, 50 

Wbudowane porty 
min. 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na 

tylnym), min. 1 port RS232 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W. 

Bezpieczeństwo Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

System operacyjny Windows Server STD 2016 pl 
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Diagnostyka 
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, 

pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

Karta Zarządzania 

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) 

 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 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. 

 Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało 
automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole 
zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe.  

 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 

 możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać 
możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. 

 możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez 
jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich 
administratorów którzy obecnie korzystają z karty. 

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, , 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 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 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 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) 

Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. (certyfikat złożyć na 

wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 
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Serwer musi posiadać deklaracja CE. (deklarację złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 

3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 

Windows” dla systemów Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2012, Microsoft 

Windows 2012 R2, Windows Server 2016. 

Warunki gwarancji 

Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia 

roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat (oświadczenie producenta złożyć na 

wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera – (certyfikat złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 

3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 

firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – (oświadczenie 

producenta złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu 

realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku (oświadczenie złożyć na wezwanie 

zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Dokumentacja użytkownika 
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

 

25. Stacja robocza – 5 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna 

Wydajność obliczeniowa Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark 

CPU Mark wynik min. 9900 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć operacyjna RAM 16GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, dwa sloty wolne 

Dysk twardy Dysk twardy SATA 3,5” o pojemności min. 1 TB 

Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny 

Wydajność grafiki Karta graficzna zewnętrzna z minimum 4GB pamięci własnej, z możliwością pracy z trzema monitorami, 

obsługiwana rozdzielczość cyfrowa 4096x2160, złącza 3x DisplayPort(Zamawiając dopuszcza złącza 

miniDisplayPort) 

Wyposażenie 

multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

Obudowa Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min.2 

wewnętrzne kieszenie jedna 2,5” druga 3,5” oraz dedykowaną zatoką slim na napęd optyczny 

Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 

obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 

100% 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 

standardowych wkrętów, śrub motylkowych)  

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 

Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS 

baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w 

specyfikacji, 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie 

oraz wpisanym na stałe w BIOS. 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego 

komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty  

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 twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Zamawiający nie dopuszcza układów wykorzystujących złącza wyprowadzone na płycie głównej.  

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu 

szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna 

funkcjonalność systemu: test procesora i wentylatora, test pamięci, test dysku twardego, test napędu 

optycznego, test podłączonego wyświetlacza i głośnika, test portów USB, test podłączonych kabli. 

Zdalne zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 

działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera 

podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół 

IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  

 zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 

 zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) 
bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny 
odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej 
pamięci nieulotnej. 

 technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być 
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz 
DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

 nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach 
czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 

 wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

 sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny 
dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji 

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu 

oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym 

wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. 

Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, 

pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem 

algorytmu OATH. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w 

BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych 

komponentów systemu).  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

- wersji BIOS 

- numerze seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  

- ilości i prędkości pamięci oraz sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  

- typie procesora wraz z informacją o jego prędkości i wielkości pamięci cache L2 i L3,  

- pojemności zainstalowanego dysku twardego 

- rodzajach napędów optycznych 

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

- Zintegrowanym układzie graficznym 

- kontrolerze audio 
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie 

zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

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

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,  

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez 
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użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego. 

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej.   

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA.  

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. 

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy. 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub 

w wybrane dni tygodnia. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB. 

Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lan. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) oraz funkcji VT dla 

Direct I/O. 

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. 

Funkcja zbierania i zapisywania logów, możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury 

POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED.  

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB, tylko portów znajdujących się na przednim 

panelu, tylko portów znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu (certyfikat dostarczyć wraz z dostawą sprzętu). 

Deklaracja zgodności CE (Deklarację dostarczyć wraz z dostawą sprzętu) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 

eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 

zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 

powyżej 25 gram (oświadczenie producenta dostarczyć wraz z dostawą sprzętu). 

Certyfikat Energy Star 6.1  (certyfikat dostarczyć wraz z dostawą sprzętu). 

Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym dla 

fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakcji 

serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta komputera – (certyfikat i dokument potwierdzający autoryzację producenta złożyć na 

wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 

firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – (oświadczenie 

producenta złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – do oferty należy załączyć 

oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku (oświadczenie złożyć 

na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty 

należy dołączyć link strony. 

Oprogramowanie Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows 10 Pro PL 64-bit 

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL. 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego 

producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie 

producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania 

informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 

priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej 

instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji 

sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją 

(rewizja wydania) 
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- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji 

dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach 

z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania. 

Wymagania dodatkowe Porty zintegrowane z płytą główną: VGA, RS232,min. 2 x PS/2, min. 2 x Display Port, min. 10 portów USB 

wyprowadzonych na zewnątrz komputera: 6x USB 3.0 (Min. 2 z przodu obudowy), 4x USB 2.0 (w tym min. 

jeden port z funkcją Power Share) Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy 

komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-

mikrofonowy na przednim panelu obudowy, port line-out na tylnym panelu obudowy 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja 

włączana przez użytkownika) 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na 

etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 1 złącze PCI Express x 1, min. 1 złącze PCI 32bit, min. 4 złącza 

DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M-

SATA (M.2) dla dysku SSD 

Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1      

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 

Nagrywarka DVD +/-RW  

 

 

 

26. Komputer przemysłowy typ1 – 3 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Obudowa Obudowa przemysłowa konwertowalna mini Tower/ 4U 19” RACK przystosowana do pracy w trybie 365/7/24. 

Zamykane drzwi przednie obudowy zabezpieczające dostęp do napędów optycznych i dysków oraz portów 

USB 

Procesor  Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark 

Average CPU Mark min. 7200 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Interfejsy Min. 2xGBIT LAN (niezależne), 1xDVI-D,2xDP, 4 X USB 2.0 (TYŁ OBUDOWY) 4 X USB 3.0(Tył Obudowy), 1 

X USB (WEWNĘTRZNY) 

Dysk twardy  Min. 2x1TB HDD SATA 

Pamięć operacyjna  Min. 2x8GB 

Napęd optyczny  DVD +/- RW  

Sloty rozszerzeń 5x PCIe 2 X PCI 

System operacyjny  Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows Server 2008 R2 64bit 

SP1 

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych  

MS Windows 7  

MS Windows 10 IoT 

MS Windows Server 2008 

MS Windows Server 2012 

Gwarancja  1 rok gwarancji producenta. Czas naprawy max. 14 dni roboczych. 
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27. Komputer przemysłowy typ2 – 3 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Obudowa Obudowa przemysłowa konwertowalna mini Tower/ 4U 19” RACK przystosowana do pracy w trybie 365/7/24. 

Zamykane drzwi przednie obudowy zabezpieczające dostęp do napędów optycznych i dysków oraz portów 

USB 

Procesor  Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark 

Average CPU Mark min. 6750 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Interfejsy Min. 2xGBIT LAN (niezależne), 1xDVI-I,1xVGA, 4 X USB (TYŁ OBUDOWY), 2 X USB (PANEL CZOŁOWY), 1 

X USB (WEWNĘTRZNY), 1 X SZEREGOWY (COM1), 2 X PS/2, AUDIO 

Dysk twardy  Min. 1TB HDD SATA 

Pamięć operacyjna  Min. 1x8GB 

Napęd optyczny  DVD +/- RW  

Sloty rozszerzeń 2 X PCI 

System operacyjny  Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows 7 Professional PL lub 

Windows 7 Ultimate PL 

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych  

Windows 7  

 

Gwarancja  1 rok gwarancji producenta. Czas naprawy max. 14 dni roboczych. 

 

 

28. Komputer przemysłowy typ3 – 3 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Obudowa Obudowa przemysłowa konwertowalna mini Tower/ 4U 19” RACK przystosowana do pracy w trybie 365/7/24. 

Zamykane drzwi przednie obudowy zabezpieczające dostęp do napędów optycznych i dysków oraz portów 

USB 

Procesor  Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark 

Average CPU Mark min. 3150 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Interfesjy Min. 2xGBIT LAN (niezależne), 1xDVI-I,1xVGA, 4 X USB 3.0 (TYŁ OBUDOWY), 1 X SZEREGOWY (COM1) 

Dysk twardy  Min. 1TB HDD SATA 

Pamięć operacyjna  Min. 1x8GB 

Napęd optyczny  DVD +/- RW  

Sloty rozszerzeń 2 X PCI 

System operacyjny  Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny Windows 7 Professional PL lub 

Windows 7 Ultimate PL 

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych  

Windows 7  

Gwarancja  1 rok gwarancji producenta. Czas naprawy max. 14 dni roboczych. 
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29. Aktualizacja oprogramowania SCADA. 

Wymagania dotyczące oprogramowania 

Wymagane są 4 sztuki nowych (odnowionych) subskrypcji systemu wizualizacji TelWin SCADA – dla nw. obiektów:  

 „Dąbrowa” – dla głównego serwera technologicznego i dla 3 stanowisk klienckich (3 komputery – stanowiska 

robocze w obiektach SW „Dąbrowa”: w dyspozytorni, pompowni drugiego stopnia i SUW),  

 „Widzew-Wschód” – dla serwera lokalnego stanowiącego jednocześnie stanowisko klienckie (komputer 

w Przepompowni „Widzew-Wschód”,  

 „Telefoniczna” – dla serwera lokalnego i jednej stacji klienckiej (serwer i komputer w Przepompowni 

„Telefoniczna”),  

 „Teofilów” – dla serwera lokalnego stanowiącego jednocześnie stanowisko klienckie (komputer w SW 

„Teofilów”). 

Ww. subskrypcje powinny być w najnowszej wersji (wg aktualnej wiedzy, jest to 6.xx 64 bit), w konfiguracji 

wielostanowiskowej, to jest takiej, która umożliwia budowanie, z wykorzystaniem sieci lokalnej, systemu rozproszonego, 

który może składać się z wielu serwerów systemu TelWin oraz z wielu stanowisk wykorzystywanych do wizualizacji 

nadzorowanego procesu. Zakup i dostawa tych subskrypcji powinien również być warunkowany wymogiem zapewnienia 

możliwości aktualizacji ich przez kolejne dwa lata od momentu wgrania oprogramowania do serwera, przez Wykonawcę. 

Program TelWin SCADA 6.xx 64 bit powinien składać się z następujących elementów: 

a) Oprogramowanie podstawowe , w skład którego wchodzą: 

 Serwer systemu - TELSRV, który jest serwerem systemu TelWin SCADA odpowiedzialnym za 

pobieranie danych z modułów sterowników, przygotowywanie raportów godzinowych dobowych oraz 

archiwizację danych bieżących. Sposób pracy serwera TELSRV definiuje tzw. lista zmiennych 

opisująca wszystkie parametry nadzorowanego procesu przemysłowego, 

 Serwer alarmów – ALSRV, który jest serwerem alarmów systemu TelWin SCADA odpowiedzialnym 

za monitorowanie wartości parametrów i generowania odpowiednich sygnałów alarmowych,  

 Moduł wizualizacji – TelView, który służy do prezentacji danych oferowanych przez serwery systemu 

TelWin SCADA, 

 Moduł skryptów – ProcWin; 

b) Podsystem komunikacyjny – MK, który umożliwia realizację komunikacji między poszczególnymi 

elementami systemu TelWin SCADA (np. między serwerem systemu a modułem wizualizacji i modułami 

sterowników); 

c) Podsystem komunikacyjny – PTM, który umożliwia współpracę z dowolnymi typami modemów i łączy 

komunikacyjnych, obsługując je z wykorzystaniem łączy stałych, łączy radiowych lub łączy komutowanych; 

d) Moduły komunikacyjne – MBUSDRV, SIMDRV umożliwiające komunikację z urządzeniami obiektowymi; 

e) Moduł serwerów protokołów – MBUSSSRV umożliwiający udostępnianie danych; 

f) Moduł serwera tablicy synoptycznej – MBSYNDRV; 

g) Moduł udostępniania danych poprzez przeglądarkę WWW – TelWinWEB; 

h) Moduł zarządzania pracą serwerów w układzie tzw. „gorącej rezerwy” – BackMgr. 
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Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zawarte są wymagane elementy składowe systemu oraz ich wymagana liczba w 

poszczególnych subskrypcjach. 

 

Elementy składowe systemu „Dąbrowa” „Telefoniczna” „Teofilów” 
„Widzew-

Wschód” 

Nazwa modułu Liczba Liczba Liczba Liczba 

Oprogramowanie podstawowe 1 1 1 1 

Moduł komunikacyjny MK 24 0 0 0 

Moduł komunikacyjny MBUSDRV 92 4 1 3 

Moduł komunikacyjny MBUSSRV 1 0 0 0 

Moduł  TelWinWEB 1 0 0 0 

Moduł komunikacyjny MBSYNDRV 92 0 0 0 

Moduł komunikacyjny SIMDRV 94 3 17 0 

Moduł „backapowy” BackMgr 1 0 0 0 

 

1. Wymagania i zasady dotyczące Wykonawcy 

a) Prace realizowane przez Wykonawcę na terenie obiektów WPW-Łódź mogą być prowadzone w godz. 7:00 

– 15:00 w dni robocze;  

b) Dopuszcza się prowadzenie ww. prac w godz. 15:00 – 20:00 w dni robocze, lecz tylko  

w obecności/nadzoru pracowników Użytkownika. W takim przypadku, nadzór ten musi zostać zlecony przez 

Wykonawcę do ZWiK Sp.  

z o.o., za co Wykonawca ponosi koszty związane z pracą pracowników w godzinach nadliczbowych (poza 

godzinami ich normalnej pracy w Spółce).  

c) Wykonawca przebywając na terenie obiektów ZWiK Sp. z o.o. musi posiadać tymczasowe identyfikatory, 

wydane przez ZWiK Sp. z o.o., zgodnie z wytycznymi obowiązującej instrukcji wydawania przepustek. 

2. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę 

a) Dostawa czterech najnowszych subskrypcji systemu TelWin SCADA 6.xx 64 bit – dla serwerów i stanowisk 

komputerowych, jak wyszczególniono to w punkcie. 1; 

b) Wgranie, konfiguracja i uruchomienie dostarczonych subskrypcji sytemu TelWin SCADA 6.xx 64 bit w 

nowym serwerze oraz serwerach lokalnych i komputerach „klienckich” (stacjach roboczych) , jak 

wyszczególniono to w punkcie 1; 

c) Wgranie oraz konfiguracja dostarczonych subskrypcji sytemu TelWin SCADA 6.xx 64 bit w starym serwerze 

pod kątem pracy jako „gorąca rezerwa”; 
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d) Uruchomienie wymiany danych pomiędzy serwerem, a komputerami „klienckimi”, serwerem pośrednim, 

urządzeniami zewnętrznymi (sterowniki, itp.) oraz tablicami synoptycznymi; 

e) Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych aplikacji systemu TelWin SCADA; 

f) Wykonanie, po ww. pracach, kopii zapasowych: 

 Systemu operacyjnego wgranego do serwera technologicznego; 

 Systemu TelWin SCADA 6.xx 64 bit (dotyczy każdego serwera technologicznego, serwerów lokalnych 

i roboczych stanowisk komputerowych – jak wyszczególniono to w punkcie 1 

oraz przekazanie ich Użytkownikowi na dysku zewnętrznym; 

g) Przeprowadzenie kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego wybranych pracowników WPW-

Łódź w zakresie obsługi oraz funkcjonalności nowej wersji oprogramowania. 

 

30. Oprogramowanie do monitoringu automatyki przemysłowej wraz z usługą uruchomienia i migracji danych. 

 

L.P. Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 

Simatic Step 7 – 1 sztuka  SIMATIC S7 STEP 7 PROF 2017/V15 COMBO INCL. TIA PORTAL, FLOATING LICENSE FOR 

1 USER, E-SW, SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB FLASH 

DRIVE, CLASS A, 5/6 LANGUAGES (DE,EN,FR,ES,IT)/(ZH), EXECUTABLE IN WINDOWS 

SERVER 2008 R2 SP1, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS 

7 SP1, WINDOWS 10 PROFESSIONAL, WINDOWS 10 ENTERPRISE REFERENCE HW: S7-

300/400 (S7-1200/1500) 

2 

WinCC Flexible – 1 sztuka  WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED, OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE DO 

KONFIGURACJI PANELI SIMATIC (BASIC ORAZ TP/OP/MP SERII X70 I X77) I WINCC 

FLEXIBLE 2008 RUNTIME, LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA NA USB, 

OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA NA DVD, 5 JĘZYKÓW (ANG., NIEM., FRANC., WŁ., 

HISZP.), WSPÓŁPRACUJE Z WINDOWS XP / WINDOWS 7 (32/64 BITY) 

3 

WinCC RT Client – 1 sztuka SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP3, RUNTIME SOFTWARE ON DVD, SINGLE LICENSE, 

LICENSE KEY ON USB FLASH DRIVE, 5 LANGUAGES (DE,EN,FR,ES,IT), EXECUTES IN XP 

PROF/WINDOWS 7. PLEASE NOTE: LICENSE IS ONLY VALID WITH WINCC V7.0 SP2/3 

4 

WINCC V7.0 Update – 8 sztuk SIMATIC WINCC V7.0 SP3, UPDATE FROM V7.0/V7.0 SP1/SP2 TO V7.0 SP3, DATA 

CARRIER WITHOUT LICENSE, USE ONLY IN CONNECTION WITH A VALID LICENSE, FOR 

SIMATIC WINCC RT/RC, INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, WEB 

NAVIGATOR, DATAMONITOR, CONNECTIVITY PACK/STATION, 5 LANGUAGES 

(DE,EN,FR,ES,IT), EXECUTABLE IN WINDOWS XP PROFESSIONAL/WINDOWS7 

PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT, 64 BIT) 

 

31. Zasilacz awaryjny – 5 szt. 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Moc pozorna Min. 650 VA 

2 Złącza zasilania  Min. 3xIEC lub PL C13 z podtrzymaniem  

3 Czas podtrzymania Dla obciążenia 100% nie mniej niż 2,3 minuty, dla 50% nie mniej niż 8 minut 

4 Obudowa tower 

5 Gwarancja  Gwarancja producenta min. 24 miesiące. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

6 Wymagania dodatkowe Topologia: Line Interactive 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe 

Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy lub sinusoida 

Bezpiecznik automatyczny 

„Zimny start” – możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego źródła zasilania 
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32. Monitor komputerowy – 8 szt. 

LP. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny IPS min.23,8”  

2 
Rozmiar plamki 

(maksymalnie) 

0,276 mm 

3 Jasność 250 cd/m2 

4 Kontrast 1000: 1 

5 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

6 
Czas reakcji matrycy 

(maksymalnie) 

6 ms (grey to grey) 

7 Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 

8 
Częstotliwość odświeżania 

poziomego 

 30 – 83  kHz 

9 
Częstotliwość odświeżania 

pionowego 

 56 – 76  Hz 

10 Pochylenie monitora W zakresie min. 25 stopni 

11 Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm 

12 PIVOT Tak 

13 
Powłoka powierzchni 

ekranu 

Antyodblaskowa 

14 Podświetlenie System podświetlenia LED 

15 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

16 

Złącza 1x 15-stykowe złącze D-Sub. 

1x HDMI (v1.4). 

1x złącze DisplayPort (v1.2). 

Min. 4 Porty USB w tym min. 2xUSB 3.0. 

18 

Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Okres gwarancji stanowi 

pozacenowe kryterium oceny ofert. 

Możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  

Czas naprawy max. 5 dni roboczych. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta – (złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 

3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 

oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 

(oświadczenie złożyć na wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ)   

Gwarancja wymiany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego martwego piksela – 

potwierdzona oświadczeniem producenta monitora (oświadczenie złożyć na wezwanie 

zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 3.3.Rozdział 6 SIWZ). 

19 Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star, TCO. 

20 

Inne Podstawa odłączana bez użycia narzędzi. 

VESA 100mm 

Głośniki wbudowane lub podłączane do obudowy dedykowane głośniki producenta monitora.  

 

33. Klawiatura + mysz – 2 komplety. 

Niskoprofilowa klawiatura przewodowa ze złączem USB w układzie (QWERTY) w kolorze czarnym. 

Mysz optyczna o rozdzielczości 1000dpi przewodowa ze złączem USB w kolorze czarnym. 

Gwarancja 24 m-ce door to door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 

 

34. Przełącznik KVM 2 porty – 1 szt. 

Dwuportowy przełącznik KVM wyposażony w złącza USB oraz VGA wraz z kompletnym okablowaniem o dł. min. 

1.8 m. 

Gwarancja 24 m-ce door to door. Czas naprawy max. 21 dni roboczych. 
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35. Zasilacz awaryjny Rack. 

Lp. Parametr 
 

Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1. Architektura On-Line 

2. Moc wyjściowa Min. 2,7KW/3.0kVA 

3. Złącza zasilania 
(8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)  
(1) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)  

4. Czas podtrzymania Min. 11 minut przy obciążeniu 50% 

5. Obudowa Obudowa RACK 

6. Złącza  RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, złącze karty zarządzającej, USB 

7. Gwarancja 
Min. 2 lata gwarancji w miejscu instalacji sprzętu. Czas usunięcia awarii max. 14 dni 
roboczych. 

 

 

 


