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Część 1 – komputery stacjonarne, monitory 
 

Przedmiot zamówienia:  

1A – komputer stacjonarny ( 7 szt.)  

 
 

Komputer  stacjonarny Liczba sztuk: 7 

 

 Atrybut Opis wymagań minimalnych 

1 Typ Komputer stacjonarny 

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji 

graficznych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, a także szkoleń i egzaminów. 

3 
Wydajność 

komputera 

A) Procesor klasy x86 wykonujący instrukcje 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych.  

B) Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście SYSmark 2018 Desktop wyniki nie 

mniejsze niż: 

SYSmark 2018 Overall  – 1300 pkt 

SYSmark 2018 Productivity – 1100 pkt 

SYSmark 2018 Creativity – 1700 pkt 

SYSmark 2018 Responsiveness – 1250 pkt 

C) Test przeprowadzany dla jednokrotnego przebiegu (No. of Iterations=1). 

D) Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym przy ustawionej rozdzielczości 

ekranu - 1920x1080. 

E) Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu muszą pracować w zakresie parametrów ustawionych 

przez producenta danego podzespołu. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwyższenie 

częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego 

podzespołu ponad wartości ustawione przez jego producenta. 

F) Wykonawca składając ofertę zobowiązany dołączyć wydruk z wynikiem testów oferowanej 

konfiguracji. Test musi być potwierdzony przez Oferenta sprzętu. 

4 Procesor 

Procesor musi być min 4 wątkowy oraz osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik min. 

6700 punktów „Average CPU Mark” oraz 2350 „CPU Single Thread Rating”. Do oferty należy załączyć 

wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów. (wynik od 

15.10.2020 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. 

5 

Płyta główna/ 

Gniazda 

rozszerzeń 

A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera 

B) 1 złącza PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1 

C) 3 złącza SATA 6.0 Gb/s 

D) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State” 

E) RAID support (via BIOS) 

F) zintegrowany z płytą główną moduł TPM 

6 Pamięć RAM 
A) min 16GB  prędkość transferu min 12 GB/s 

B) możliwość rozbudowy do min. 32 GB, Dual Channel Memory 

7 Dysk twardy 

1) SSD min 250GB (Kontroler dysku M.2/SATA) 

2) Możliwość montażu dysku 2,5 cala (SATA), rozszerzenie pamięci nie wymusza demontażu 

istniejącego dysku z punktu 1), ani dodatkowych elementów montażowych. 

Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i 

skonfigurowanych elementów tj.: 

- systemu operacyjnego 

- oprogramowania biurowego 

- oprogramowania antywirusowego 
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Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego 

w/w oprogramowania. 

8 
Napęd 

optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany 

do pracy w pozycji poziomej i pionowej. 

9 Czytnik kart 

A) Wbudowany w jednostkę centralną lub wykorzystujący zewnętrzną kieszeń 3,5”. 

B) Czytnik kart pamięci multimedialnych: Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Memory 

Stick (MS), Memory Stick Pro(MS Pro). 

10 
Karta 

dźwiękowa 

A) Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy.  

B) Wbudowany głośnik audio, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz 

głośników zewnętrznych. 

11 Karta sieciowa 

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowany z płytą, umożliwiający zdalny dostęp do 

wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - 

niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja 

i wyłączenie). 

12 Karta graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. 

Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. 

Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 11. Możliwość pracy trzy-monitorowej.  

Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności: PassMark - G3D Mark wynik min 1150 punktów 

(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)  

(na dzień nie wcześniejszy niż 29.10.2018) 

13 Porty I/O 

Z tyłu obudowy: min 4 porty USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA lub 1 port HDMI, 1 port Display Port, 

porty audio. 

Z przodu obudowy: min 2 porty USB 2.0 lub nowsze, min 2 porty USB 3.0, porty audio. 

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

14 
Obudowa/Zasil

acz  

A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express typu Low Profile, 

wyposażona w min. 2 kieszene: 1 szt 5,25” zewnętrzna, 1 szt 3,5” wewnętrzna. 

B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”. 

C) Suma wymiarów obudowy (a+b+c) nie może przekraczać 790 mm. 

D) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 

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

E) Obudowa typu SFF (Small Form Factor) 

Wbudowany zasilacz o mocy max. 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

i efektywności min. 85% przy pełnym obciążeniu. 

15 

Zarządzanie 

zdalne i 

diagnostyka 

Komputer musi posiadać wbudowaną w płytę główną technologię zarządzania i monitorowania 

komputerem na poziomie sprzętowym, działającą 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 zapewniającą: 

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

głównej, 

B) zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

C) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego 

z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, 

D) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboad, Video, Mouse) 

bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 

uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie, 

E) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania 

i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) 

z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

F) 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/), 
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G) nawiązywanie 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. 

H) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 

upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

I) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla 

lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji 

J) automatyczne rozpoznawanie obrotu ekranu z odpowiednia kalibracją pulpitu 

K) obsługa zdalnego podłączenia do 3 wyświetlaczy. 

16 Wirtualizacja 

Komputer musi posiadać 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). 

17 BIOS 

Komputer musi posiadać  

A) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.  

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

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

a) wersji BIOS,  

b) ilości RAM,  

c) typie procesora,  

d) pojemności zainstalowanego dysku twardego,  

e) rodzajach napędów optycznych,  

C) Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 

utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania 

i podtrzymania BIOS).  

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

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

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 

oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 

możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.  

F) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie 

było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 

wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało 

podane hasło systemowe.  

G) Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 

równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  

H) 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. 

18 Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. 

19 Mysz Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). 

20 
System 

operacyjny 

 Windows 10 professional. 

Wymagane licencje. 

21 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy ON SITE 

W przypadku awarii komputera dysk twardy zostaje w siedzibie Zamawiającego.  

 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 

do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 

22 

 

Certyfikaty 

i normy  

A) certyfikat ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu. 

B) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 

z systemem operacyjnym Windows 10 64 bit oraz Windows 7 32 i 64 bit  
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C) Oznakowanie CE (Conformité Européenne 

D) 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. 

E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 

komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 

 

Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. 

23 Inne 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników 

i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć 

link strony. 

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych 

certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta 

lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu 

numeru seryjnego komputera lub modelu 

Komputera. 

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer 

o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt 

i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania 

technicznego. 

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu 

oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący 

producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. 

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. 
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1B – komputer stacjonarny (3 szt.)  
 

Komputer  stacjonarny Liczba sztuk: 3 

 

 
Atrybut Opis wymagań minimalnych 

1 Typ Komputer stacjonarny 

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, 

aplikacji graficznych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, a także szkoleń i egzaminów. 

3 
Wydajność 

komputera 

A) Procesor klasy x86 wykonujący instrukcje 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych.  

B) Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście SYSmark 2018 Desktop wyniki 

nie mniejsze niż: 

SYSmark 2018 Overall  – 1600 pkt 

SYSmark 2018 Productivity – 1300 pkt 

SYSmark 2018 Creativity – 1900 pkt 

SYSmark 2018 Responsiveness – 1500 pkt 

C) Test przeprowadzany dla jednokrotnego przebiegu (No. of Iterations=1). 

D) Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym przy ustawionej rozdzielczości 

ekranu - 1920x1080. 

E) Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu muszą pracować w zakresie parametrów ustawionych 

przez producenta danego podzespołu. Niedozwolony jest tzw. Overclocking 

tj. podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej 

lub jakiegokolwiek innego podzespołu ponad wartości ustawione przez jego producenta. 

F) Wykonawca składając ofertę zobowiązany dołączyć wydruk z wynikiem testów oferowanej 

konfiguracji. Test musi być potwierdzony przez Oferenta sprzętu. 

4 Procesor 

Procesor musi być min 6 wątkowy oraz osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik 

min. 9450 punktów „Average CPU Mark” oraz 2350 „CPU Single Thread Rating”. Do oferty należy 

załączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów. 

(wynik od 15.10.2020 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu 

procesora. 

5 
Płyta główna/ 

Gniazda rozszerzeń 

A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera 

B) 1 złącza PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1 

C) 3 złącza SATA 6.0 Gb/s 

D) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State” 

E) RAID support (via BIOS) 

F) zintegrowany z płytą główną moduł TPM 

6 Pamięć RAM 
A) min 16GB  prędkość transferu min 12 GB/s 

B) możliwość rozbudowy do min. 32 GB, Dual Channel Memory 

7 Dysk twardy 

1) SSD min 250GB (Kontroler dysku M.2/SATA) 

2) Możliwość montażu dysku 2,5 cala (SATA), rozszerzenie pamięci nie wymusza demontażu 

istniejącego dysku z punktu 1), ani dodatkowych elementów montażowych. 

Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych 

i skonfigurowanych elementów tj.: 

- systemu operacyjnego 

- oprogramowania biurowego 

- oprogramowania antywirusowego 

Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego 

w/w oprogramowania. 

8 Napęd optyczny 
Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. 

Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej. 
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9 Czytnik kart 

A) Wbudowany w jednostkę centralną lub wykorzystujący zewnętrzną kieszeń 3,5”. 

B) Czytnik kart pamięci multimedialnych: Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Memory 

Stick (MS), Memory Stick Pro(MS Pro). 

10 Karta dźwiękowa 

A) Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy.  

B) Wbudowany głośnik audio, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz 

głośników zewnętrznych. 

11 Karta sieciowa 

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowany z płytą, umożliwiający zdalny dostęp 

do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - 

niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 

(hibernacja i wyłączenie). 

12 Karta graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. 

Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. 

Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 11. Możliwość pracy trzy-monitorowej.  

Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności: PassMark - G3D Mark wynik min 1150 

punktów (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)  

(na dzień nie wcześniejszy niż 29.10.2018) 

13 Porty I/O 

Z tyłu obudowy: min 4 porty USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port VGA lub 1 port HDMI, 1 port Display 

Port, porty audio. 

Z przodu obudowy: min 2 porty USB 2.0 lub nowsze, min 2 porty USB 3.0, porty audio. 

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

14 Obudowa/Zasilacz  

A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express typu Low Profile, 

wyposażona w min. 2 kieszene: 1 szt 5,25” zewnętrzna, 1 szt 3,5” wewnętrzna. 

B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”. 

C) Suma wymiarów obudowy (a+b+c) nie może przekraczać 790 mm. 

D) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 

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

E) Obudowa typu SFF (Small Form Factor) 

Wbudowany zasilacz o mocy max. 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

i efektywności min. 85% przy pełnym obciążeniu. 

15 
Zarządzanie zdalne 

i diagnostyka 

Komputer musi posiadać wbudowaną w płytę główną technologię zarządzania i monitorowania 

komputerem na poziomie sprzętowym, działającą 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 zapewniającą: 

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

głównej, 

B) zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

C) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 

operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, 

D) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboad, Video, 

Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku 

lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie, 

E) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania 

i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) 

z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

F) 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/), 

G) nawiązywanie 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. 
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H) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 

upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

I) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny 

dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji 

J) automatyczne rozpoznawanie obrotu ekranu z odpowiednia kalibracją pulpitu 

K) obsługa zdalnego podłączenia do 3 wyświetlaczy. 

16 Wirtualizacja 

Komputer musi posiadać 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). 

17 BIOS 

Komputer musi posiadać  

A) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.  

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

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

a) wersji BIOS,  

b) ilości RAM,  

c) typie procesora,  

d) pojemności zainstalowanego dysku twardego,  

e) rodzajach napędów optycznych,  

C) Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 

zasilania i podtrzymania BIOS).  

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

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

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 

oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 

możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.  

F) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby 

nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja 

ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, 

gdy zostało podane hasło systemowe.  

G) Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 

równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego 

z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  

H) 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. 

18 Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. 

19 Mysz Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). 

20 System operacyjny 
 Windows 10 professional. 

Wymagane licencje. 

21 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy ON SITE 

W przypadku awarii komputera dysk twardy zostaje w siedzibie Zamawiającego.  

 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 

do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 



 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Strona 9 z 47 

 

22 

 

Certyfikaty 

i normy  

A) certyfikat ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu. 

B) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 

z systemem operacyjnym Windows 10 64 bit oraz Windows 7 32 i 64 bit  

C) Oznakowanie CE (Conformité Européenne 

D) 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. 

E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 

komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org 

lub http://www.energystar.gov 

 

Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. 

23 Inne 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników 

i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 

w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania 

producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po 

podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu 

Komputera. 

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer 

o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji 

na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie 

zapytania technicznego. 

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy 

zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca 

niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. 

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. 
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1C – monitor panoramiczny (12 szt.)  
 

Monitor panoramiczny Liczba sztuk: 12 

 

Lp. Atrybut Opis wymagań minimalnych 

1 Typ Monitor panoramiczny 

2 

Zastosowanie Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, 

a także szkoleń i egzaminów. 

3 Powłoka matrycy Matowa 

4 Przekątna ekranu Minimum 23,5" 

5 Typ matrycy LED, VA 

6 Typ ekranu Zakrzywiony 

7 Rozdzielczość ekranu Minimum 1920 x 1080 (FullHD) 

8 Format ekranu Nie mniejsza niż 16:9 

9 Odświeżanie ekranu Minimum 60 Hz 

10 Technologia synchronizacji 

Monitor powinien być wyposażony w technologię stosowaną do synchronizacji 

częstotliwość odświeżania monitora z częstotliwością generowania ich przez procesor 

graficzny. 

11 Technologia ochrony oczu 
Monitor powinien mieć możliwość wykorzystania systemu redukcji migotania światła 

niebieskiego (filtr) 

12 Jasność Minimum 250 cd/m² 

13 Kontrast  Minimum 3 000:1 

14 Kontrast dynamiczny Minimum  Mega ∞ 

15 
Kąt widzenia w poziomie i w 

pionie 

Minimum  178 stopni 

16 Czas reakcji Minimum 4 ms (GTG) 

17 
Liczba wyświetlanych 

kolorów 

Minimum 16,7 mln 

18 Kąt widzenia w poziomie Minimum 178 stopni 

19 Kąt widzenia w pionie Minimum 178 stopni 

20 Typy wejść / wyjść 

VGA (D-sub) - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

21 Głośniki Tak 

22 Obrotowy ekran Nie 

23 Pobór mocy podczas pracy Mieszczący się w przedziale od 25 W do  

24 
Pobór mocy podczas 

spoczynku 

Mieszczący się w przedziale od 0,3 W do  

25 Dodatkowe informacje 

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

Zakrzywienia ekranu - 1800R 

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

Możliwość montażu na ścianie  

5-kierunkowy joystick 

26 

Akcesoria Kabel HDMI 

Zasilacz 

Skrócona instrukcja obsługi 

Instrukcja bezpieczeństwa 

27 Gwarancja 24 miesiące 



 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Strona 11 z 47 

 

Część 2 – notebook (10 szt.)  
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Notebook  Liczba sztuk: 10 

 

 Atrybut Opis wymagań minimalnych 

 Typ Notebook 

 Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany do pracy mobilnej, w tym: dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu, poczty 

elektronicznej, a także szkoleń i egzaminów. 

1 Ekran 
TFT 15,6” LED HD o rozdzielczości 1920 x 1080 z powłoką matową, nie dopuszcza 

się matryc typu "glare". 

2 Wydajność 

Komputer musi osiągać w testach wydajności wynik nie gorszy niż: SYSmark 2018 

Notebook Productivity: min. 850 punktów (wyniki testów załączyć do oferty). 

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze 

o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji.  Dokumentem 

potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk 

z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

procesor dwurdzeniowy (czterowątkowy) uzyskujący wynik co najmniej 5200 punktów 

w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych 

na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 

01.10.2020). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. 

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. 

3 Chipset 
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany 

przez producenta procesora. 

4 Obudowa 

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. 

- Zawiasy metalowe z automatyczną blokadą. 

- Dopuszczalne kolory: czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. 

5 Pamięć RAM 16 GB SO-DIMM DDR4 

6 Dysk twardy 

Min. 256 GB SSD (M.2 PCIe) ; mozliwość zainstalowania dysku konwencjonalnego 

i SSD wewnątrz komputera 

Komputer musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz 

zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: 

- systemu operacyjnego 

- oprogramowania biurowego 

- oprogramowania antywirusowego 

Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego 

i skonfigurowanego w/w oprogramowania. 

7 
Wbudowany 

napęd optyczny 
TAK 

8 Karta graficzna 
Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń. Pozwalająca na płynną pracę 

z oprogramowaniem biurowym na minimum 2 ekranach w rozdzielczości min 1080p 

9 Karta dźwiękowa 
Karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, wbudowane dwa głośniki stereo 

(2x 2W)  oraz dwa  cyfrowe mikrofony 

10 Karta sieciowa 
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45 

- WLAN 2x2 802.11 AC wraz z Bluetooth 

11 
Porty/złącza 

(wbudowane) 

1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 

1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 
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2 x USB 3.1 

1 x USB 2.0 

1 x Gniazdo mikrofonowe 

1 x Gniazdo słuchawkowe 

1 x HDMI ze wsparciem HDCP 

1 x zasilanie DC-in 

11 Klawiatura 

Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS 

Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT 

(prawy i lewy). 

Klawiatura odporna na przypadkowe zalanie cieczą.  

12 Urządzenie wskazujące - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka 

13 Kamera Wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video 

14 Bateria 
Litowo-polimerowa 3 komorowa 40Wh lub czas pracy na baterii minimum 240 minut. 

Wyniki testów oferowanego notebooka załączyć do oferty 

15 Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz 

16 Ciężar i wymiary 
- Waga max do 2200g z baterią i dyskiem twardym. 

- Wymiary max 390 (W) x 260 (D) x 25 (H) mm 

17 Bezpieczeństwo   

- Wbudowany czytnik linii papilarnych. 

- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. 

- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. 

- Złącze typu Kensington Lock. 

- Fizyczna osłona kamery 

- Komputer przenośny musi posiadać czujnik spadania zintegrowany z płytą główną oraz 

konstrukcję absorbująca wstrząsy. 

- Wbudowana w płytę główną technologia zabezpieczająca, pozwalająca na sprzętową, 

trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie 

poprzez sieć Internet  lub lokalnie po w zdefiniowanym przez użytkownika czasie. 

Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez 

legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem 

numerycznym  lub hasłem, kodem jednorazowego użytku. 

- 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. 

- Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego 

zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym 

AES 192bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa. 

18 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy w miejscu instalacji sprzętu. 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane 

jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta 

sprzętu o spełnieniu tego warunku. 

Min. 1 rok gwarancji producenta na baterie. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, 

że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera 

Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). 

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – 

do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie 

realizowany zgodnie z tą normą. 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze 

w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www 

lub telefoniczne. 
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19 System operacyjny 

System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet 

lub monitorach dotykowych, 

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim 

i Angielskim, 

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 

głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji 

systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta 

systemu, 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 

systemu operacyjnego, 

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 

i v6;   

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do 

której podłączony jest komputer, 

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji, 

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki 

grupowe,    

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie 

przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego 

okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 

użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 

z urządzeniami zewnętrznymi.   

22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 
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23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących);  

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 

reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla 

warstwy transportowej IPsec,  

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych 

polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 

z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 

operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 

na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający 

tworzyć kopie zapasowe, 

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 

tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40. Udostępnianie modemu, 

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 

wcześniejszej, 

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 

postaci, 

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 

(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.), 

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie 

z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością 

szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, 

z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform 

Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 
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48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, 

z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające 

na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania 

do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego 

oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego 

z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym 

51. Zdolność systemu do pełnej integracji z domeną Windows Server 2008 i 2012 

i usługami Active Directory. 

52. Obsługa bez żadnych dodatkowych nakładek: MS Office 2007, 2013, program 

Płatnik, program Hermes (http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=1811) 

20 Oprogramowanie dodatkowe 

A) Oprogramowanie pozwalające na:  

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów   

- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M   

- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można 

przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można 

uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.  

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, 

Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń. 

 

B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające 

minimum na: 

- Zarządzanie regułami 

- Szeregowanie i alarmy 

- Zarządzanie zapasami 

- Kwerendy i raporty 

- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) 

bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie. 

Wygenerowany raport musi zawierać: 

a) numer seryjny komputera, 

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD, 

c) informacje o zainstalowanym systemie, 

d) informacje o zainstalowanym procesorze, 

e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM, 

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego 

przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne 

z oferowanym sprzętem. 

W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania dodatkowego. 

Opis oferowanego oprogramowania (w tym instrukcja obsługi) powinien znajdować się 

na oficjalnej stronie Internetowej producenta komputera.  

21 Certyfikaty i standardy 

A) certyfikat ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty). 

B) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 

komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64 bit (załączyć wydruk ze strony 

Microsoft WHCL). 

C) Oznakowanie CE (Conformité Européenne) – należy załączyć do oferty. 

D) 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 
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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. 

E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący 

oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku 

ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu). 

22 
Wsparcie techniczne 

producenta 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych 

sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie 

na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego 

lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 

w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 

oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony 

www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu 

Komputera. 

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, 

(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie 

obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: 

zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego. 

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie 

elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego 

certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może 

samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. 

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. 

Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. 

23 

Oprogramowanie do 

zarządzania mobilną 

pracownią komputerową 

Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie 

producenta komputera.  

ZARZADZANIE SALĄ 

* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera trenera. 

* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. 

* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów słuchaczy 

na początku lekcji. 

* Wygaszanie ekranów słuchaczy dla przyciągnięcia uwagi. 

* Blokowanie myszy i klawiatur słuchaczy podczas udzielania instrukcji. 

* Automatyczne podłączenie do komputerów słuchaczy po restarcie komputera. 

* Wykorzystanie widoków, aby komputer trenera przypominał rzeczywisty układ sali. 

* Wykorzystanie indywidualnych profili trenera, aby dostarczyć mu niezbędnych 

funkcji. 

* Przyznawanie słuchaczom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego 

zachowania 

* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Trener potrzebuje pomocy 

technicznej 

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM 

* Uniemożliwienie słuchaczom drukowania w klasie. 

* Ograniczenie ilości drukowanych stron. 

* Autoryzacja studenta przez trenera przed rozpoczęciem drukowania. 

* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. 

* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. 

* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który słuchacz korzysta z 

drukarki. 
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ZARZADZANIE URZADZENIAMI 

* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. 

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. 

* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. 

REJESTR SŁUCHACZY 

* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego słuchacza 

na początku lekcji. 

* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Podgląd podsumowania pracy słuchacza poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego 

słuchacza. 

* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup słuchaczy. 

PASEK INFORMACJI DLA SŁUCHACZY 

Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla słuchaczy, znajdujący się na górze 

ekranu każdego słuchacza. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty 

lub by ukrywał się automatycznie. 

Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla słuchacza odnośnie aktualnej lekcji, 

pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu 

komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać 

również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni 

konfigurowany przez trenera. 

PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW 

* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. 

* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego słuchacza. 

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU) 

* Pokaz ekranu trenera wybranym słuchaczom. 

* Pokaz określonego pulpitu wybranym słuchaczom. 

* Pokaz określonej aplikacji wybranym słuchaczom. 

* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym słuchaczom. 

* Przekaz pliku wideo do wybranych słuchaczy. 

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. 

* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze słuchacza do późniejszego 

odtworzenia. 

PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA 

(ADNOTACJA) 

Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, 

wspomagających 

prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. 

WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA 

Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem trenera, 

wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w 

klasie. 

WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU 

Pozwala Trenerowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarką 

na komputerze każdego słuchacza. słuchacze śledzą nawigacje trenera w witrynie. 

LIDERZY GRUP 

Wyznaczony słuchacz może otrzymać cześć uprawnień trenera i pełnić funkcje Lidera 

Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział 

Liderów i członków ich grup. 

CZAT GRUPOWY LUB 1:1 

Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych 

słuchaczy, z możliwością dzielenia się uwagami z całą salą. 
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AUDIO 

W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos trenera. Pomoc audio 

jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w 

sesjach czatu. 

PREZENTACJA EKRANU SŁUCHACZA 

Trener może wybrać komputer słuchacza i pokazać ekran całej sali. Doskonała 

możliwość podkreślenia osiągnięć słuchacza oraz wymiany informacji. 

PASEK NARZEDZI TRENERA 

Gdy aplikacja trenera jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi 

dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest 

zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami. 

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM 

Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów słuchaczy w klasie 

i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki słuchacza i nasłuchiwanie 

dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu słuchacza i poprawianie 

wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji. 

PODGLAD EKRANÓW SŁUCHACZY W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB 

MONITOROWANIA) 

* Monitorowanie całej sali w jednym podglądzie. 

* Skanowanie szeregu komputerów słuchaczy we wcześniej zdefiniowanych zestawach. 

* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny. 

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur słuchaczy w wysokiej 

rozdzielczości. 

MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW 

Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi 

posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, 

pozwalając Trenerowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści. 

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM 

Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca 

Trenerowi wgląd w prace słuchaczy oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, 

gdy słuchacze pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Trener możne monitorować 

cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez słuchaczy i poziom 

aktywności każdego z nich. 

Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu 

przez słuchaczy i 

przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA APLIKACJI 

* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez słuchaczy. 

* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w sali. 

* Blokowanie działania zabronionych aplikacji. 

* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA INTERNETU 

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich słuchaczy. 

* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia Internetu w sali. 

* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. 

* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. 

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU 
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Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości 

wiodących wyszukiwarek 

internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie 

wyszukiwania. 

EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE 

Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz 

dowolnego słuchacza w klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, 

rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron. 

DZIENNIK SŁUCHACZA 

Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika słuchacza. Polega ona 

na tym, że podczas Typowego szkolenia można uchwycić wszystkie wymagane 

elementy związane z nim i automatycznie zamieścić w pliku PDF do późniejszej analizy. 

* Cele i szczegóły dotyczące zajęć. 

* Notatki trenera. 

* Notatki poszczególnych słuchaczy. 

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia). 

* Wyniki ankiety grupowej. 

* Ekrany wirtualnej tablicy. 

* Wyniki testów poszczególnych słuchaczy. 

* Odnośniki do witryn wykorzystywanych. 

* Kopie zapisów czatów klasowych. 

Unikatowy dziennik słuchacza zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji 

omawianych na szkoleniu, a także 

jasne streszczenie dla słuchaczy, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane 

podsumowanie 

działań dla trenera. 

ANKIETOWANIE SŁUCHACZY 

Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy słuchacze zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, 

poprzez szybką 

ankietę. 

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. 

* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla sali. 

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi słuchaczy. 

* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim słuchaczom. 

TESTOWANIE SŁUCHACZY I QUIZY 

Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając 

z pytań tekstowych, 

obrazowych, audio i wideo. 

* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. 

* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. 

* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. 

* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. 

* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). 

* Śledzenie postępu pracy słuchacza i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego 

zakończeniu. 

* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu słuchaczowi. 

* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). 

* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny 

program. 

BEZPIECZENSTWO: 
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Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne 

i autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Należeć musi do nich: 

* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna 

z innymi. 

* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania. 

* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy 

funkcjonalności, stosownie do potrzeb. 

* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać 

z oprogramowania 

trenerskiego lub technicznego. 

* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. 

* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. 

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera 

słuchacza. 

Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) 

dla uproszczenia ich zastosowania. 

Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji 

na komputerze każdego słuchacza. 

KONSOLA TECHNICZNA 

Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami, by zawsze były one 

dostępne 

. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych 

i kierowników sieci. 

Konsola techniczna musi umożliwiać: 

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. 

* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego słuchacza. 

* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. 

* Grupowanie wszystkich komputerów według sali / lokalizacji fizycznej. 

* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. 

* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie 

z latami systemu. 

* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. 

* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego trenera. 

* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. 

* Wyświetlanie wszystkich słuchaczy i Trenerów według aktywnych grup. 

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. 

* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma słuchaczami bądź trenerami. 

* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku 

sekund. 

* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym 

komputerze. 

* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach słuchaczy. 

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: 

Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, 

laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami 

w bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy 

zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących. 

Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie 

przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla sali, do prędkości sieci 

bezprzewodowej i punktów dostępu. 

Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: 

* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. 
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* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. 

* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się 

z komputerami mobilnymi. 

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. 

Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji słuchaczy, pozwalającą 

na zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów słuchaczy w dowolnej sieci LAN 

lub WAN. Przy pomocy tego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy słuchaczy 

można zlokalizować i podłączyć z dowolnej listy sali, bez względu na ich aktualny adres 

IP lub podsieć. 
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Część 3 –  serwer (2 szt.)  
 

 

Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu instalacji  

i integracji z funkcjonującym systemem. 
 

Dostarczony sprzęt musi być nowy (w szczególności: nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, 

nierefabrykowany). Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski lub rynek Unii 

Europejskiej. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy 

dokumentu, wystawionego przez przedstawicielstwo producenta sprzętu w Polsce lub Unii Europejskiej, 

potwierdzającego, że sprzęt jest nowy i nieużywany. Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język 

polski.  

 

Zamawiający przedstawił swoje wymagania w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

 

Serwery montowane w standardowej szafie rack, przeznaczony głównie do pracy z systemami  

z rodziny Windows Server 2012 R2\nWindows Server 2016\ nWindows Server 2019\nVMware ESXi 6.5 a& U1\nRed 

Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6\nSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 z wykorzystaniem wirtualizacji. 

Serwery będzą częścią systemu opartego o systemy: HP Blade, macierz MSA2012FC, switche HP Storage Works 4/8 

San Switch, zarządzanego za pomocą oprogramowania Inside Manager. 

 

3A – serwer (1 szt.) 
 

HPE DL325 Gen10\Gen10 plus 7302P 1P 

128GB RAM 8SFF Svr lub równoważny 

(Warunki równoważności zostały opisane w 

kolumnie III) 

Liczba sztuk: 1 

 

 

Elementy serwera 

Minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Warunki równoważności 

Kolumna I Kolumna II Kolumna III 

Płyta główna zaprojektowana przez 

producenta serwera i oznaczona jego 

znakiem firmowym 

TAK 

 

Zintegrowana karta graficzna (wyjście 

przód/tył) 32 bity przy rozdzielczości 

1280x1024 

TAK 

 

Obudowa wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w 

oferowanej szafie 

 

Wysokość 1U  

RACK 19 cali 

 

 

Procesor AMD Epyc Model 7302P   16 

rdzeni 

1 szt. 

(łącznie 16 rdzeni) 

Procesor inn5ego producenta obsługujący systemy 64 

bitowe osiągający testach CPU2017 Integer Rates oraz 

CPU2017 Floating Point Speed 

wynik nie gorszy niż AMD Epic Model 7301P dla 

oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości rdzeni  

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, 
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wynik testu musi być publikowany na stronie 

www.spec.org<http://www.spec.org> 

Procesor z wbudowanymi funkcjami 

wirtualizcji 
TAK 

 

Możliwość zamontowania 8 dysków SAS 

w obudowie serwera 
TAK 

 

Zainstalowane dyski SAS 600 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

2 szt. 
Dyski SAS 600 GB hot swap, 200 IOPs, trzyletnia 

gwarancja 

   

Kontroler macierzowy SAS wyposażony w 

pamięć cache 2 GB z podtrzymaniem 

zawartość 

pamięci w razie awarii zasilania 

obsługujących 8 linii SAS oraz poziomy 

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (podtrzymanie 

typu BBWC nie jest dopuszczone!) 

TAK  

 

 

Liczba gniazd rozszerzeń 

 

 

3  

 

Minimum Porty USB 3.0, 3 port szeregowy 

 

 

TAK  

16 gniazd pamięci RAM z możliwością 

zainstalowania 2 TB RAM DDR4-

SDRAM   

TAK 
12 gniazd pamięci RAM z możliwością zainstalowania 

1,5 TB RAM DDR4-SDRAM 

Pamięć RAM zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta komputera w 

sposób zapewniający wydajną obsługę 

rdzeni procesora 

4x32 GB DDR4 

2933 Mhz 
Łącznie 128 GB DDR4 2666 Mhz 

 

HPE Gen10 1U Bezel Kit TAK 
Maskownica zabezpieczająca 1U kompatybilna 

z serwerem 

Serwer musi być wyposażony w port  

(konsoli) pozwalającej na: włączenie, 

wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 

sprzętowych serwera i karty, przejęcie 

pełnej konsoli tekstowej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas 

startu, restartu OS). Rozwiązanie 

sprzętowe, niezależne od systemów 

operacyjnych, zintegrowane z płytą główną 

lub jako karta zainstalowana w gnieździe 

PCI. 

TAK  

Minimum 4 wielofunkcyjne porty Ethernet 

w serwerze. 

Oprogramowanie pozwalające na łączenie 

portów w jeden logiczny interfejs 

TAK Dopuszczalne porty zintegrowane 

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet  
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Zainstalowany zasilacz 800 W 1 szt Zainstalowane zasilacze 500 W 2 szt 

Zainstalowane wentylatory TAK  

Oprogramowanie i usługi instalacji 

System operacyjny 0  

Licencja rozszerzająca (karty zdalnego 

zarządzania): Możliwość przejęcia zdalnej 

konsoli w trybie graficznym i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i 

FDD. 

TAK/3 lata 

minimum 
 

Oprogramowanie do zarządzania 

zapewniające monitorowanie serwerów: 

zasilania, chłodzenia, statusu „health” , 

zarządzanie wydajnością. 

Oprogramowanie do zarządzania musi być 

całkowicie zgodne z posiadaną przez 

Zamawiającego aplikację HP Systems 

Insight Manager i jej zaktualizowanymi 

wersjami które są dostępne w ramach HP 

Care Packs, 

zapewnić obsługę iLO2 i iLO3. 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem 

musi mieć  możliwość monitorowania 

również innych serwerów HP (HP 

BladeSystem, HP DL385 G7) 

stanowiących część infrastruktury 

Zamawiającego. 

TAK 

Zamawiający dopuszcza inny system zarządzający pod 

warunkiem zaoferowania wraz z nowym serwerem 

oprogramowania, które będzie całkowicie monitorowało 

zarówno nowe serwery jak i posiadaną przez 

zamawiającego infrastrukturę serwerów HP 

BladeSystem, HP DL385 G7, HP DL385 G8 Oferent musi 

oprócz wymaganego oprogramowania i licencji wdrożyć 

w takim przypadku nowy system obejmując nim 

wszystkie wymienione serwery Zamawiającego. Oferent 

musi zaoferować także szkolenie min. 16 godzin z 

nowego systemu zarządzającego dla administratora 

Zamawiającego. 

 

 

 

Instalacja serwera w szafie RACK 

(dostawca zapewnia szyny i kable 

elektryczne i inne komponenty potrzebne 

do zainstalowania w szafie i uruchomienia 

serwera jeśli nie ma ich w zestawie 

serwera). 

TAK  

Dostawca przeprowadza w siedzibie 

Zamawiającego pierwszą instalację i 

integrację systemu Windows 2016 server 

oraz sprawdza zgodność i integrację z 

narzędziami do zarządzania. 

TAK  

Gwarancje i serwisy 

Wsparcie i dostęp do aktualizacji aplikacji 

zarządzających środowiskiem: dotyczy 

serwera w przypadku dostosowania sprzętu 

do oprogramowania Zamawiającego lub 

całości w przypadku dostarczenia nowych 

rozwiązań. 

1 rok  

Gwarancja standardowa producenta 

serwera (na części/robociznę/naprawę w 

miejscu instalacji).  

Czas reakcji w następnym dniu roboczym. 

3/3/3 

lata 
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3B – serwer (1 szt.) 

Elementy serwera 

Minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Warunki równoważności 

Kolumna I Kolumna II Kolumna III 

Płyta główna zaprojektowana przez 

producenta serwera i oznaczona jego 

znakiem firmowym 

TAK 

 

Zintegrowana karta graficzna (wyjście 

przód/tył) 32 bity przy rozdzielczości 

1280x1024 

TAK 

 

Obudowa wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w 

oferowanej szafie 

Wysokość 2U  

RACK 19 cali 

 

 

Procesor AMD Epyc Model 7302   16 

rdzeni 

2 szt. 

(łącznie 32 rdzenie) 

Procesor innego producenta obsługujący systemy 64 

bitowe osiągający w testach CPU2017 Integer Rates 

oraz CPU2017 Floating Point Speed 

wynik nie gorszy niż AMD Epic Model 7301 dla 

oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości rdzeni  

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, 

wynik testu musi być publikowany na stronie 

www.spec.org<http://www.spec.org> 

Procesor z wbudowanymi funkcjami 

wirtualizacji 
TAK 

 

Możliwość zamontowania 16 dysków SAS 

w w obudowie serwera po zainstalowaniu 

dodatkowej kieszeni (Bay) 

TAK 

 

Zainstalowane dyski SAS 600 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

2 szt. 
Dyski SAS 600 GB hot swap, 200 IOPs, trzyletnia 

gwarancja 

Zainstalowane dyski SAS 900 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

6 szt. 
Dyski SAS 900 GB hot swap, 200 IOPs, trzyletnia 

gwarancja 

   

Kontroler macierzowy SAS wyposażony w 

pamięć cache 4 GB z podtrzymaniem 

zawartość 

pamięci w razie awarii zasilania 

obsługujących 16 linii SAS oraz poziomy 

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (podtrzymanie 

typu BBWC nie jest dopuszczone!) 

TAK 

2 Kontrolery (w tym 1 dozwolony na  złączu PCIe) 

macierzy SAS wyposażony w pamięć cache 2 GB z 

podtrzymaniem zawartość 

pamięci w razie awarii zasilania obsługujących 8 linii 

SAS oraz poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

(podtrzymanie typu BBWC nie jest dopuszczone!) 

Liczba gniazd rozszerzeń 6  

Minimum Porty USB 3.0, 3 port szeregowy TAK  

32 gniazda pamięci RAM z możliwością 

zainstalowania 4 TB RAM DDR4-

SDRAM   

TAK 
24 gniazd pamięci RAM z możliwością zainstalowania 3 

TB RAM DDR4-SDRAM 

Pamięć RAM zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta komputera w 

sposób zapewniający wydajną obsługę 

rdzeni procesora 

8x32 GB DDR4 

2933 Mhz 
Łącznie 256 GB DDR4 2666 Mhz 
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HPE Gen10 2U Bezel Kit TAK 
Maskownica zabezpieczająca 2U kompatybilna z 

serwerem 

Serwer musi być wyposażony w port  

(konsoli) pozwalającej na: włączenie, 

wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 

sprzętowych serwera i karty, przejęcie 

pełnej konsoli tekstowej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas 

startu, restartu OS). Rozwiązanie 

sprzętowe, niezależne od systemów 

operacyjnych, zintegrowane z płytą główną 

lub jako karta zainstalowana w gnieździe 

PCI. 

TAK  

Minimum 4 wielofunkcyjne porty Ethernet 

w serwerze. 

Oprogramowanie pozwalające na łączenie 

portów w jeden logiczny interfejs 

TAK Dopuszczalne porty zintegrowane 

Dodatkowa karta Ethernet 4-portowa 

instalowana w gnieździe rozszerzeń 
2 szt 

NIE są dopuszczone karty zintegrowane ze względu 

na wymóg przenaszalności do innego serwera. 

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet  

Zainstalowane zasilacze 800  W 2 szt  

Zainstalowane wentylatory TAK  

Oprogramowanie i usługi instalacji 

System operacyjny 0  

Licencja rozszerzająca (karty zdalnego 

zarządzania): Możliwość przejęcia zdalnej 

konsoli w trybie graficznym i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i 

FDD. 

TAK/3 lata 

minimum 
 

Oprogramowanie do zarządzania 

zapewniające monitorowanie serwerów: 

zasilania, chłodzenia, statusu „health” , 

zarządzanie wydajnością. 

Oprogramowanie do zarządzania musi być 

całkowicie zgodne z posiadaną przez 

Zamawiającego aplikację HP Systems 

Insight Manager i jej zaktualizowanymi 

wersjami które są dostępne w ramach HP 

Care Packs, 

zapewnić obsługę iLO2 i iLO3. 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem 

musi mieć  możliwość monitorowania 

również innych serwerów HP (HP 

BladeSystem, HP DL385 G7) 

stanowiących część infrastruktury 

Zamawiającego. 

TAK 

Zamawiający dopuszcza inny system zarządzający pod 

warunkiem zaoferowania wraz z nowym serwerem 

oprogramowania, które będzie całkowicie monitorowało 

zarówno nowe serwery jak i posiadaną przez 

zamawiającego infrastrukturę serwerów HP 

BladeSystem, HP DL385 G7, HP DL385 G8 Oferent musi 

oprócz wymaganego oprogramowania i licencji wdrożyć 

w takim przypadku nowy system obejmując nim 

wszystkie wymienione serwery Zamawiającego. Oferent 

musi zaoferować także szkolenie min. 16 godzin z 

nowego systemu zarządzającego dla administratora 

Zamawiającego. 

 

 

 

Instalacja serwera w szafie RACK 

(dostawca zapewnia szyny i kable 

elektryczne i inne komponenty potrzebne 

do zainstalowania w szafie i uruchomienia 

serwera jeśli nie ma ich w zestawie 

serwera). 

TAK  
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Dostawca przeprowadza w siedzibie 

Zamawiającego pierwszą instalację i 

integrację systemu Windows 2016 server 

oraz sprawdza zgodność i integrację z 

narzędziami do zarządzania. 

TAK  

Gwarancje i serwisy 

Wsparcie i dostęp do aktualizacji aplikacji 

zarządzających środowiskiem: dotyczy 

serwera w przypadku dostosowania sprzętu 

do oprogramowania Zamawiającego lub 

całości w przypadku dostarczenia nowych 

rozwiązań. 

1 rok  

Gwarancja standardowa producenta 

serwera (na części/robociznę/naprawę w 

miejscu instalacji).  

Czas reakcji w następnym dniu roboczym. 

3/3/3 

lata 
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Część 4 - drukarki 
 

4A - laserowe drukarki wielofunkcyjne (6 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 6 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 6 

 

SYSTEM 

Pamięć systemowa Minimum 1 000 MB 

Interfejsy 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Protokoły sieciowe 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) 

Automatyczny podajnik dokumentów Minimum 80 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m²; Dualscan ADF 

Pojemność papieru  Minimum 570 arkuszy / 1 610 arkuszy 

Zasobnik papieru Minimum  1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m² 

Zasobnik boczny Minimum  50 arkuszy; A6-A4; własne formaty; 60-200 g/m² 

Automatyczny druk dwustronny 
TAK 

Minimum A4; 60-105 g/m² 

Ilość kopiowania/druku w rozliczeniu 

miesięcznym) 

Mieszcząca się w zakresie  od 10 000 stron do maksimum 150 000 

stron 

Wydajność tonera Nie mniejsza niż 20 000 arkuszy 

Wydajność sekcji obrazowania Nie mniejsza niż 50 000 

Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 805 W 

Waga urządzenia Nie powinna przekraczać 20kg (samo urządzenie) 

Wymiary urządzenia (S x G x W) 
Wymiary urządzenia nie mniejsze niż 495 x 427 x 518 mm (samo 

urządzenie) 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania Minimum 1200 x 1200 dpi 

Język opisu strony Obsługiwane standardy PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS  

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; 

Windows Server 2016; Windows Server 2019; 

Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux 

Technologia druku Druk laserowy 

Czcionki 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe czcionki: 

- 85 PCL Latin;  

- 66 PostScript 3 Emulation Latin 

Wyświetlacz Ekran dotykowy LCD Min: 4.3 

Typ Wyświetlacza Kolorowy 

PARAMETRY SKANERA 

Szybkość skanowania (mono/kolor) 
Minimum 50/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym 

Minimum 100/34 obrazów/min. w trybie dwustronnym 

Rozdzielczość skanowania Minimum 1200 x 1200 dpi 

Tryby skanowania Urządzenie powinno obsługiwać poniższe tryby skanowania: 
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- Skanowanie do e-mail; 

- Skanowanie do FTP; 

- Skanowanie do USB; 

- Skanowanie sieciowe TWAIN; 

- skanowanie WIA 

Formaty plików 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 

- JPEG; 

- TIFF; 

- PDF; 

- XPS; 

- przeszukiwalny PDF 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów LDAP 

PARAMETRY KOPIARKI 

Technologia obrazowania Laserowa 

Technologia tonera Toner polimeryzowany 

Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) Minimum 50 str./min. 

Szybkość kopiowania w Autoduplex A4 (mono) Minimum 24 str./min. 

Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi 

Półtony Minimum 256 odcieni 

Ilość kopii Nie mniejsza niż 1-999 

Format oryginału A6-A4 

Powiększenie 
automatyczny zoom 

Nie mniej niż 25-400% w odstępach 1%; 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standard: 

- Super G3 

Transmisja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- Analogowa; 

- i-Fax 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Modem faksu Minimum 33.6 Kbps 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 

przesyłanych faksem 

Minimum 299 pojedynczo 

Minimum 20 grupami 

FUNKCJE SYSTEMU 

Bezpieczeństwo 
Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TLS1.0/1.1/1.2; obsługa 

IPsec; obsługa IEEE 802.1x; bezpieczny druk; Kerberos 

Dodatkowe funkcje 
obsługa Active Directory 

(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) 

Gwarancja 

Gwarancja producenta Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. 
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4B - laserowe drukarki wielofunkcyjne (1 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 2 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 2 

 

SYSTEM 

Pamięć systemowa Minimum 4 096 MB 

Twardy dysk Minimum 250 GB 

Interfejsy 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Protokoły sieciowe 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP 

Automatyczny podajnik dokumentów 

- Minimum 300 oryginałów  

- A6-A3;  

- 35-210 g/m²;  

- Dualscan ADF 

Obsługiwane Formaty papieru 

- Mieszczące się w przedziale A6-SRA3, 

- Możliwość ustawiania własnych formatów papieru; 

- Możliwość obsługi: papier bannerowy nie większy niż 

1200x297 mm 

Gramatura papieru Mieszczące się w przedziale 52-300 g/m² 

Pojemność wejściowa papieru Mieszczące się w przedziale  od 1150 arkuszy do 6500 arkuszy 

Podajniki papieru 
Minimum 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²; 

Minimum 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m² 

Podajniki papieru (dodatkowy) Nie mniejszy niż 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² 

Podajnik boczny 

- Minimum 150 arkuszy 

- Mieszczące się w przedziale A6-SRA3 

- Możliwość ustawiania własnych formatów papieru; 

- Możliwość wydruku na banerze   

- Mieszczące się w przedziale  60-300 g/m2 

Automatyczny druk dwustronny 

- TAK 

- Mieszczące się w przedziale  A5-SRA3;  

- 52-256 g/m² 

Pojemność wyjściowa papieru Nie mniejsza niż 250 arkuszy 

Pojemność wyjściowa papier Nie większa niż 3300 arkuszy 

Broszura Urządzenie powinno posiadać możliwość wydruku broszur 

Ilość kopiowania/druku w rozliczeniu 

miesięcznym) 
Mieszczący się w zakresie od 30 000 stron do 150 000 stron 

Wydajność tonera Nie mniejsza niż 26000 arkuszy 

Wydajność sekcji obrazowania 
Mieszcząca się w przedziale od 75 000 do 600 000 arkuszy 

(bęben/wywoływacz) 

Pobór mocy Mieszcząca się w przedziale 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 2 kW 

Waga urządzenia Nie przekracza 100 kg (samo urządzenie) 

Wymiary urządzenia (S x G x W) Nie mniejsze niż 615 x 755 x 961 mm (samo urządzenie) 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania Nie mniejsza niż 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi 

Język opisu strony Urządzenie powinno obsługiwać poniższe języki: 
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- PCL 6 (XL 3.0); 

- PCL 5; 

- XPS; 

- PostScript 3 (CPSI 3016); 

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

- Windows 7 (32/64);  

- Windows 8/8.1 (32/64); 

- Windows 10 (32/64);  

- Windows Server 2008 (32/64); 

- Windows Server 2008 R2;  

- Windows Server 2012; 

- Windows Server 2012 R2; 

- Windows Server 2016; 

- Macintosh OS X 10.8 lub późniejsze;  

- Unix; Linux; Citrix 

Czcionki  

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe czcionki: 

- 80 PCL Latin; 

- 137 PostScript 3 Emulation Latin 

Wyświetlacz Ekran dotykowy LCD Min: 4.3 

Typ Wyświetlacza Kolorowy 

Funkcje drukowania 

Bezpośredni druk plików: 

- PCL, 

- PS, 

- TIFF, 

- XPS, 

- PDF 

Możliwość wydruku zaszyfrowanych plików: 

- PDF;  

- OOXML; 

- DOCX; 

- XLS; 

- PPTX 

Urządzenie powinno posiadać możliwość obsługi poniższych funkcji: 

- nakładka; 

- znak wodny; 

- ochrona kopii; 

- druk w trybie carbon copy 

PARAMETRY SKANERA 

Szybkość skanowania (mono/kolor) 
Minimum 120/120 obrazów/min. w trybie jednostronnym 

Minimum 240/240 obrazów/min. w trybie dwustronnym 

Rozdzielczość skanowania Minimum 600 x 600 dpi 

Tryby skanowania 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe tryby skanowania: 

- Skanowanie do e-mail; 

- Skanowanie do FTP; 

- Skanowanie do USB; 

- Skanowanie sieciowe TWAIN; 

- skanowanie WIA 

Tryby skanowania 

- Skanowanie do e-mail, 

- Skanowanie do SMB  

- Skanowanie do FTP, 
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- Skanowanie do skrzynki użytkownika,  

- Skanowanie do USB,  

- Skanowanie do WebDAV,  

- Skanowanie do DPWS,  

- Skanowanie do URL,  

- Skanowanie sieciowe TWAIN 

Formaty plików 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 

- JPEG; 

- TIFF; 

- PDF; 

- XPS; 

- przeszukiwalny PDF 

- przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 
- LDAP; 

- Minimum 2 100 (pojedynczo i grupami); 

Dodatkowe funkcje skanowania 
- Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym 

- Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; 

PARAMETRY KOPIARKI 

Technologia obrazowania Laserowa 

Technologia tonera Toner polimeryzowany 

Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) Minimum 45 str./min. 

Szybkość kopiowania/druku A3 (mono) Minimum 22 str./min. 

Szybkość kopiowania w Autoduplex A4 (mono) Minimum 45 str./min. 

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4  Nie większa niż 4.0 sek. 

Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi 

Półtony Minimum 256 odcieni 

Ilość kopii Nie mniejsza niż 1-999 

Format oryginału 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe format: 

- A5-A3; 

- indywidualnie dobierany rozmiar 

Powiększenie 
automatyczny zoom 

Nie mniej niż 25-400% w odstępach 1%; 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standard: 

- Super G3 

Transmisja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- Analogowa; 

- i-Fax 

- Kolorowy i-Fax; 

-  IP-Fax 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Modem faksu Minimum 33.6 Kbps 

Rozdzielczość faksu Minimum 600 x 600 dpi (ultra-fine) 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 

przesyłanych faksem 

Minimum 2100  pojedynczo 

Minimum 2100 grupami 

SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA 
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Liczba dokumentów w pamięci Nie mniejsza niż 3 000 dokumentów lub 10 000 stron 

Rodzaje skrzynek użytkownika 

- Publiczny,  

- Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem),  

- Grupowy (z uwierzytelnieniem) 

Rodzaje skrzynek systemowych 

- Bezpieczny druk,  

- Druk szyfrowanych PDF,  

- Odbiór faksu,  

- Odpytywanie faksu 

Funkcje skrzynek użytkownika 

- Przedruk; kombinacja;  

- Pobieranie; Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks);  

- Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki 

FUNKCJE SYSTEMU 

Bezpieczeństwo 

- Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny);  

- filtrowanie IP i blokowanie portów;  

- komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; 

- komunikacja sieciowa; 

-  obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x;  

- uwierzytelnianie  

użytkowników; 

-  rejestr uwierzytelniania; 

-  bezpieczne drukowanie; nadpisywanie 

dysku twardego (8 standardowych typów); 

-  szyfrowanie danych na dysku twardym  

(AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); 

automatyczne usuwanie  

danych z pamięci; odbiór poufnych faksów;  

- szyfrowanie danych druku użytkownika;  

- zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed 

kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) 

Dodatkowe funkcje 

- Nie mniej niż 1 000 kont użytkowników;  

- Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło +  

e-mail + folder smb); 

Gwarancja 

Gwarancja producenta Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. 
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4C - laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 2 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 2 

 

PARAMETRY KOPIARKI 

Proces kopiowania Laserowa 

Toner Toner polimeryzowany 

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni Minimum 22 str./min. 

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni Minimum 8 str./min. 

Prędkość w dupleksie A4 w czerni Minimum  15 str./min. 

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni Około 6,5 sek. 

Czas nagrzewania (sek.) Około 15 sek. 

Rozdzielczość kopiowania (dpi) Nie mniejsza niż 600 x 600 dpi 

Skala szarości Minimum 256 odcieni 

Kopiowanie wielokrotne Mieszczące się w przedziale od 1 do 999 

Format oryginału Mieszczące się w przedziale A5 – A3 

Powiększenie 
- Mieszczące się w przedziale 25-400% w odstępach 0,1%;  

- automatyczny zoom 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania (dpi) 
Nie mniejsza niż  600 x 600 dpi 

Dopuszczalna 1200 x 600 dpi 

Język opisu strony GDI 

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

- Windows 7 (32/64);  

- Windows 8/8.1 (32/64); 

- Windows 10 (32/64);  

- Windows Server 2008 (32/64); 

- Windows Server 2008 R2;  

- Windows Server 2012; 

- Windows Server 2012 R2; 

- Windows Server 2016; 

- Unix; Linux; Citrix 

Funkcje drukowania 

- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu;  

- znak wodny;  

- bezpieczny druk;  

- obracanie obrazu; 

PARAMETRY SKANERA 

Prędkość skanowania w kolorze 
Nie mniejsza niż Do 55/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym  

(czarno-biały/kolor) 

Rozdzielczość skanowania (dpi) Nie mniejsza niż 600 x 600 dpi 

Formaty plików 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 

- PDF;  

- JPEG;  

- TIFF 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu Super G3 

Transmisja faksu Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 
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- Analogowa; 

- i-Fax 

Rozdzielczość faksu (dpi) Nie mniejsza niż 406 x 392 dpi 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Prędkość modemu (Kbps) Minimum 33.6 Kbps 

FUNKCJE SYSTEMU 

Pamięć systemu (MB) Minimum 256 MB 

Interfejsy 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

- 10/100-Base-T Ethernet;  

- USB 2.0;  

- Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Protokoły sieciowe 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

- TCP/IP (IPv4 / IPv6);  

- SMB; LPD; IPP;  

- SNMP;  

- HTTP 

Automatyczny podajnik dokumentów Minimum 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m²; 

Rozmiar papieru 
- Mieszczący się w przedziale - A5-A3; 

- Rozmiar dostosowany do użytkownika 

Gramatura papieru (g/m²) Mieszczący się w przedziale 64-157 g/m² 

Pojemność papieru Minimum 350 arkuszy/1350 arkuszy 

Automatyczny druk dwustronny Mieszczący się w przedziale A5-A3; 64-90 g/m² 

Obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) Mieszczący się w przedziale od 5000 arkuszy do 15000 arkuszy 

Wydajność tonera czarno-białego Minimum 12000 

Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego 
Mieszcząca się w przedziale druk czarny do 55000/55000 stron 

(bęben/wywoływacz) 

Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,3 kWh 

Waga  (kg) Nie przekracza 30 kg 

Wymiary (Sz.xGł.xWys., mm) 607 x 570 x 458 mm 

Standardowe podajniki papieru 

Taca 1:  

- Min. 250 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale - A5-A3; 

- Rozmiar dostosowany do użytkownika; 

- Mieszczący się w przedziale - (90-297 x 140-432 mm); 

Podajnik boczny: 

- Min. 100 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale  - A5-A3; 64-157 g/m² 

- dostosowany do użytkownika;  

Dodatkowy podajniki papieru 

Taca 2:  

- Min. 250 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale - B5-A3;  

- dososowany do użytkownika;  

- Mieszczący się w przedziale  - 64-90 g/m²  

Gwarancja 

Gwarancja producenta Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. 
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Część 5 – akcesoria komputerowe  
 

Akcesoria komputerowe 
 

Lp. Nazwa Ilość 

1.  
Skrętka Szpula - Kabel instalacyjny TechlyPro skrętka Cat6 U/UTP linka 100m, 100% miedź, 

szara 
2 

2.  Myszi - Logitech B100 OEM 20 

3.  Pendrive - SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 150 MB/s 10 

4.  Pendrive - Samsung 64GB BAR Plus Champaign Silver USB 3.1 5 

5.  
Pendrive - Samsung 128GB BAR Plus Titan Gray USB 3.1 

2 

6.  Uchwyt Biurkowy na 3 Monitory LCD LED Podwójne Ramiona 13-27" 8kg VESA 75 2 

7.  Obudowy Dysków 3,5 cal SATA/ATA USB 3.0 5 

8.  Stacja dokująca 2x 2.5"/3.5"  2 

9.  Dysk SSD Kingston 250GB M.2 PCIe NVMe A2000 4 

10.  Dysk SSD Kingston 240GB 2,5" SATA SSD A400 4 

11.  Dysk HDD WD BLUE 1TB 5400obr. 128MB OEM 5 

12.  Dysk HDD Seagate BARRACUDA 1TB 7200obr. 64MB 10 

13.  Dysk HDD Seagate BARRACUDA 2TB 7200obr. 256MB 2 

14.  Dysk HDD Seagate BARRACUDA 3TB 5400obr. 256MB 2 

15.  Dyski SAMBA 581311-001 SPS-DRV HD 600GB 10K 2.5 6G SAS HP 8 

16.  ETERUS półka  Fujitsu FUJ:CA08226-E164 DX S4 HD DRIVE 3.5' 4TB 7.2K 6 

17.  Acar F5 5 gniazd 1.5m 10 

18.  Acar F5 5 gniazd 5.0m 5 

19.  Accura Premium Taurus 9 gniazd 3.0m 2 

20.  Torba na laptopa Accura Carlo ACC6003 15,6'' 10 

21.  RJ-45 Accura Premium 3.0m zielony 10 

22.  RJ-45 LogiLink 5.0m czarny 10 

23.  RJ-45 LogiLink 5.0m zielony 10 

24.  RJ-45 LogiLink 5.0m niebieski 10 

25.  RJ-45 LogiLink 5.0m żółty 10 

26.  RJ-45 LogiLink 10.0m czarny 10 

27.  RJ-45 Lanberg 20.0m niebieski 10 

28.  Unitek VGA 1.5m 5 

29.  Unitek DisplayPort 1.5m 5 

30.  Organizer kabli 19" 1U 5 

31.  Przełacznik KVM monitor/mysz/klawiatóra do 4 serwerów 1 

32.  Unitek Przedłużacz USB 3.0 - USB 1,5m 5 

33.  Xiaomi Mi 2-in-1 USB do USB-C (30 CM) 2 

34.  Gembird Kabel USB 2.0 - USB-B 3m (do drukarki) 5 

35.  Unitek Kabel USB 2.0 - USB-B 2m (do drukarki) 5 
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Część 6 – przełącznik sieciowy zarządzany (21 szt.)  
 

Przełącznik sieciowy zarządzany (SWITCH) 
 

6A – switch (10 szt.) 
 

SG250-08-K9-EU Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart 

Switch lub równoważny 
Liczba sztuk: 10 

 
 

Przełącznik 
sieciowy 

zarządzany 
(SWITCH) 

 

SG250-08-K9-EU Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart 
Switch lub równoważny zapewniający m.in.: 

Architektura sieci LAN  Gigabit Ethernet  

Liczba portów 
1000BaseT (RJ45)  

min. 8 

Ilość portów Gigabit 
Ethernet 

min. 8 

Port USB 1 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Przełącznik 
wielowarstwowy   

L2/L3 

Obsługa MIB TAK 

Obsługa Multicast TAK 

obsługa jakość 
serwisu (QoS) 

TAK 

Zarządzanie przez 
stronę www   

TAK 

Przycisk reset TAK 

ARP TAK 

Standardy 
komunikacyjne   

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 
802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 
802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z 

Blokowanie head-of-
line (HOL) 

TAK 

Podpora kontroli 
przepływu 

TAK 

Dublowanie portów TAK 

Agregator połączenia TAK  

Kontrola wzrostu 
natężenia ruchu 

TAK 

Limit częstotliwości  TAK 

Klient DHCP TAK 

przekierowywanie IP TAK 

IGMP snooping TAK 
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Protokół drzewa 
rozpinającego 

TAK 

Obsługa sieci VLAN   TAK 

VLAN tagowany TAK 

Prywatna VLAN TAK 

Szybkość transmisji 
danych   

10/100/1000 Mbit/s   

Przepustowość 
rutowania/przełączania   

Min 16 Gbit/s 

Przepustowość Min 11,90 Mpps 

Tabeli adresów   Min 8000 

Liczba VLANs Min 32 

Liczba kolejek Min 8 

Maksymalna szybkość 
przesyłania danych 

Nie mniej niż 1  Gbit/s 

Ilość tras statycznych Min 512 

Zgodny z Jumbo 
Frames 

TAK 

Złącze światłowodowe   SFP lub równoważne 

Szyfrowanie 
802.1x 
RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-
2,SSL/TLS    

Filtrowanie adresów 
MAC   

TAK 

Lista kontrolna 
dostępu (ACL) 

TAK 

zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę 

TAK 

Obsługa SSH/SSL TAK 

Filtrowanie BPDU TAK 

Protokoły 
zarządzające 

LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3    

Protokół przełączenia GVRP, GARP, DHCP    

Protokoły sieciowe   
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, 
SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, 
Bonjour 

Urządzenie powinno 
spełniać wymogi 
następujących 
certyfikatów 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE 
mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A    

Pamięć wewnętrzna   Min 512  MB 

Pamięć flash Min 256  MB 

Bufora pakietów Min 12  Mb 

Zasilacz dołączony   TAK 

Jednostki zasilania 1 

Napięcie wejściowe 100-240  V 

Częstotliwość 
wejściowa 

50/60  Hz 
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Szerokość  - 20 cm 

Wysokość  - 3,5 cm 

Głębokość  max 15 cm  

Masa netto  max. 1 kg  
 

 

6B – switch (2 szt.) 
 

SG250-18-K9-EU Cisco SG250-18 18-Port Gigabit Smart 

Switch lub równoważny 
Liczba sztuk: 2 

 

 

Przełącznik 

sieciowy 

zarządzany 

(SWITCH) 
 

SG250-18-K9-EU Cisco SG250-18 18-Port Gigabit Smart Switch 

lub równoważny zapewniający m.in.: 

Architektura sieci LAN  Gigabit Ethernet  

Liczba portów 

1000BaseT (RJ45)  
min.16 

Ilość portów Gigabit 

Ethernet 
min.16 

Liczba gniazd GBIC  2 

Liczba portów SFP 

Combo 
2 

Ilość portów SFP/SFP+ 2 

Port USB 1 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Przełącznik 

wielowarstwowy   
L2/L3 

Obsługa MIB TAK 

Obsługa Multicast TAK 

obsługa jakość serwisu 

(QoS) 
TAK 

Zarządzanie przez stronę 

www   
TAK 

Przycisk reset TAK 

ARP TAK 

Standardy 

komunikacyjne   

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 

802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 

802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 

802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 

802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 

802.3z 

Blokowanie head-of-line 

(HOL) 
TAK 

Podpora kontroli 

przepływu 
TAK 

Dublowanie portów TAK 

Agregator połączenia TAK  

Kontrola wzrostu 

natężenia ruchu 
TAK 
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Limit częstotliwości  TAK 

Klient DHCP TAK 

przekierowywanie IP TAK 

IGMP snooping TAK 

Protokół drzewa 

rozpinającego 
TAK 

Obsługa sieci VLAN   TAK 

VLAN tagowany TAK 

Prywatna VLAN TAK 

Szybkość transmisji 

danych   
10/100/1000 Mbit/s   

Przepustowość 

rutowania/przełączania   
Min 36 Gbit/s 

Przepustowość Min 26,78 Mpps 

Tabeli adresów   Min 8000 

Liczba VLANs Min 32 

Liczba kolejek Min 8 

Maksymalna szybkość 

przesyłania danych 
Nie mniej niż 1  Gbit/s 

Ilość tras statycznych Min 512 

Zgodny z Jumbo Frames TAK 

Złącze światłowodowe   SFP lub równoważne 

Szyfrowanie 
802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-

2,SSL/TLS    

Filtrowanie adresów 

MAC   
TAK 

Lista kontrolna dostępu 

(ACL) 
TAK 

zabezpieczenie przed 

wejściem w pętlę 
TAK 

Obsługa SSH/SSL TAK 

Filtrowanie BPDU TAK 

Protokoły zarządzające LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3    

Protokół przełączenia GVRP, GARP, DHCP    

Protokoły sieciowe   
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, 

SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour 

Urządzenie powinno 

spełniać wymogi 

następujących 

certyfikatów 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE 

mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A    

Pamięć wewnętrzna   Min 512  MB 

Pamięć flash Min 256  MB 

Bufora pakietów Min 12  Mb 

Zasilacz dołączony   TAK 

Jednostki zasilania 1 

Napięcie wejściowe 100-240  V 

Częstotliwość wejściowa 50/60  Hz 

Szerokość  - 45 cm 
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Wysokość  - 4,5 cm 

Głębokość  max 22 cm 

Masa netto  max. 2,5 kg 

 

 

6C – switch (5 szt.) 
 

SG350-10-K9-EU Cisco SG350-10 10-port Gigabit 

Managed Switch lub równoważny Liczba sztuk: 5 

 
 

Przełącznik 
sieciowy 

zarządzany 
(SWITCH) 

 

SG350-10-K9-EU Cisco SG350-10 10-port Gigabit Managed 
Switch lub równoważny zapewniający m.in.: 

Architektura sieci LAN  Gigabit Ethernet  

Liczba portów 
1000BaseT (RJ45)  

min. 8 

Ilość portów Gigabit 
Ethernet 

min. 8 

Liczba gniazd GBIC  2 

Liczba portów SFP 
Combo 

2 

Port USB 1 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Przełącznik 
wielowarstwowy   

L3 

Obsługa MIB TAK 

Obsługa Multicast TAK 

obsługa jakość 
serwisu (QoS) 

TAK 

Zarządzanie przez 
stronę www   

TAK 

Przycisk reset TAK 

ARP TAK 

Standardy 
komunikacyjne   

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 
802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3z 

Blokowanie head-of-
line (HOL) 

TAK 

Podpora kontroli 
przepływu 

TAK 

Dublowanie portów TAK 

Agregator połączenia TAK  

Kontrola wzrostu 
natężenia ruchu 

TAK 

Limit częstotliwości  TAK 

Klient DHCP TAK 

Serwer DHCP   TAK 
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przekierowywanie IP TAK 

IGMP snooping TAK 

Protokół drzewa 
rozpinającego 

TAK 

Obsługa sieci VLAN   TAK 

VLAN tagowany TAK 

Prywatna VLAN TAK 

Szybkość transmisji 
danych   

10/100/1000 Mbit/s   

Przepustowość 
rutowania/przełączania   

Min 20 Gbit/s 

Przepustowość Min 14,88 Mpps 

Tabeli adresów   Min 16000 

Liczba VLANs Min 4096 

Liczba kolejek Min 8 

Maksymalna szybkość 
przesyłania danych 

Nie mniej niż 1  Gbit/s 

Ilość tras statycznych Min 512 

Zgodny z Jumbo 
Frames 

TAK 

Złącze światłowodowe   SFP lub równoważne 

Szyfrowanie 
802.1x 
RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-
2,SSL/TLS    

Filtrowanie adresów 
MAC   

TAK 

Lista kontrolna 
dostępu (ACL) 

TAK 

zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę 

TAK 

Obsługa SSH/SSL TAK 

Filtrowanie BPDU TAK 

Protokoły 
zarządzające 

LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3    

Protokół przełączenia GVRP, GARP, DHCP    

Protokoły sieciowe   
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, 
SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, 
Bonjour 

Urządzenie powinno 
spełniać wymogi 
następujących 
certyfikatów 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE 
mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A    

Pamięć wewnętrzna   Min 512  MB 

Pamięć flash Min 256  MB 

Bufora pakietów Min 12  Mb 

Zasilacz dołączony   TAK 

Jednostki zasilania 1 

Napięcie wejściowe 100-240  V 
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Częstotliwość 
wejściowa 

50/60  Hz 

Szerokość  - 30 cm 

Wysokość  - 4,5 cm 

Głębokość  max 20 cm  

Masa netto  max. 1,5 kg  
 

 

6D – switch (2 szt.) 
 

SG350-10P-K9-EU Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE 

Managed Switch lub równoważny 
Liczba sztuk: 2 

 
 

Przełącznik 
sieciowy 

zarządzany 
(SWITCH) 

 

SG350-10P-K9-EU Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE 
Managed Switch lub równoważny zapewniający m.in.: 

Architektura sieci LAN  Gigabit Ethernet  

Liczba portów 
1000BaseT (RJ45)  

min. 8 

Ilość portów Gigabit 
Ethernet 

min. 8 

Liczba gniazd GBIC  2 

Liczba portów SFP 
Combo 

2 

Port USB 1 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Przełącznik 
wielowarstwowy   

L3 

Obsługa MIB TAK 

Obsługa Multicast TAK 

obsługa jakość 
serwisu (QoS) 

TAK 

Zarządzanie przez 
stronę www   

TAK 

Przycisk reset TAK 

ARP TAK 

Standardy 
komunikacyjne   

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 
802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 
802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3z 

Blokowanie head-of-
line (HOL) 

TAK 

Podpora kontroli 
przepływu 

TAK 

Dublowanie portów TAK 

Agregator połączenia TAK  
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Kontrola wzrostu 
natężenia ruchu 

TAK 

Limit częstotliwości  TAK 

Klient DHCP TAK 

Serwer DHCP   TAK 

przekierowywanie IP TAK 

IGMP snooping TAK 

Protokół drzewa 
rozpinającego 

TAK 

Obsługa sieci VLAN   TAK 

VLAN tagowany TAK 

Prywatna VLAN TAK 

Szybkość transmisji 
danych   

10/100/1000 Mbit/s   

Przepustowość 
rutowania/przełączania   

Min 20 Gbit/s 

Przepustowość Min 14,88 Mpps 

Tabeli adresów   Min 16000 

Liczba VLANs Min 4096 

Liczba kolejek Min 8 

Maksymalna szybkość 
przesyłania danych 

Nie mniej niż 1  Gbit/s 

Ilość tras statycznych Min 512 

Zgodny z Jumbo 
Frames 

TAK 

Złącze światłowodowe   SFP lub równoważne 

Szyfrowanie 
802.1x 
RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-
2,SSL/TLS    

Filtrowanie adresów 
MAC   

TAK 

Lista kontrolna 
dostępu (ACL) 

TAK 

zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę 

TAK 

Obsługa SSH/SSL TAK 

Filtrowanie BPDU TAK 

Protokoły 
zarządzające 

LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3    

Protokół przełączenia GVRP, GARP, DHCP    

Protokoły sieciowe   
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, 
SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, 
Bonjour 

Urządzenie powinno 
spełniać wymogi 
następujących 
certyfikatów 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE 
mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A    

Pamięć wewnętrzna   Min 512  MB 
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Pamięć flash Min 256  MB 

Bufora pakietów Min 12  Mb 

Zasilacz dołączony   TAK 

Jednostki zasilania 1 

Napięcie wejściowe 100-240  V 

Częstotliwość 
wejściowa 

50/60  Hz 

Obsługa PoE Tak 

Ilość portów Fast 
Ethernet (PoE) 

8 

Całkowita Power over 
Ethernet (PoE) 

62 W 

Szerokość  - 30 cm 

Wysokość  - 4,5 cm 

Głębokość  max 20 cm  

Masa netto  max. 1,5 kg  

 
 

6E – switch (2szt.) 
 

SG350-52-K9-EU Cisco SG350-52 52-port Gigabit 

Managed Switch lub równoważny Liczba sztuk: 2 

 
 

Przełącznik 
sieciowy 

zarządzany 
(SWITCH) 

 

SG350-52-K9-EU Cisco SG350-52 52-port Gigabit Managed 
Switch lub równoważny zapewniający m.in.: 

Architektura sieci LAN  Gigabit Ethernet  

Liczba portów 
1000BaseT (RJ45)  

min.48 

Ilość portów Gigabit 
Ethernet 

min.48 

Liczba gniazd GBIC  2 

Liczba portów SFP 
Combo 

2 

Ilość portów 
SFP/SFP+ 

2 

Port USB 1 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Przełącznik 
wielowarstwowy   

L3 

Obsługa MIB TAK 

Obsługa Multicast TAK 

obsługa jakość 
serwisu (QoS) 

TAK 

Zarządzanie przez 
stronę www   

TAK 

Przycisk reset TAK 

ARP TAK 
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Standardy 
komunikacyjne   

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z 

Blokowanie head-of-
line (HOL) 

TAK 

Podpora kontroli 
przepływu 

TAK 

Dublowanie portów TAK 

Agregator połączenia TAK  

Kontrola wzrostu 
natężenia ruchu 

TAK 

Limit częstotliwości  TAK 

Klient DHCP TAK 

Serwer DHCP   TAK 

przekierowywanie IP TAK 

IGMP snooping TAK 

Protokół drzewa 
rozpinającego 

TAK 

Obsługa sieci VLAN   TAK 

VLAN tagowany TAK 

Prywatna VLAN TAK 

Szybkość transmisji 
danych   

10/100/1000 Mbit/s   

Przepustowość 
rutowania/przełączania   

Min 104 Gbit/s 

Przepustowość Min 77,38 Mpps 

Tabeli adresów   Min 16000 

Liczba VLANs Min 4096 

Liczba kolejek Min 8 

Maksymalna szybkość 
przesyłania danych 

Nie mniej niż 1  Gbit/s 

Ilość tras statycznych Min 512 

Zgodny z Jumbo 
Frames 

TAK 

Złącze światłowodowe   SFP lub równoważne 

Szyfrowanie 
802.1x 
RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-
2,SSL/TLS    

Filtrowanie adresów 
MAC   

TAK 

Lista kontrolna 
dostępu (ACL) 

TAK 

zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę 

TAK 

Obsługa SSH/SSL TAK 

Filtrowanie BPDU TAK 
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Protokoły 
zarządzające 

LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3    

Protokół przełączenia GVRP, GARP, DHCP    

Protokoły sieciowe   
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, 
SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, 
Bonjour 

Urządzenie powinno 
spełniać wymogi 
następujących 
certyfikatów 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE 
mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A    

Pamięć wewnętrzna   Min 512  MB 

Pamięć flash Min 256  MB 

Bufora pakietów Min 24 Mb 

Zasilacz dołączony   TAK 

Jednostki zasilania 1 

Napięcie wejściowe 100-240  V 

Częstotliwość 
wejściowa 

50/60  Hz 

Szerokość  - 45 cm 

Wysokość  - 4,5 cm 

Głębokość  max 35 cm 

Masa netto  max. 3 kg 

 
 

 


