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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Dostawa sprzętu komputerowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu 
komputerowego o parametrach w szczególności technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych co 
najmniej takich, jak podane w zamieszczonych poniżej tabelach zawierających szczegółowy opis 
poszczególnych części zamówienia. Podane parametry mają charakter wymagań minimalnych. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części – zgodnie z poniższym wykazem: 
Część 1 – Dostawa macierzy dyskowej - 1 sztuka;  
Część 2 – Dostawa przełącznika sieciowego (switcha) – 1 sztuka;  
Cześć 3 – Dostawa drobnych urządzeń peryferyjnych (myszek specjalistycznych – 8 sztuk i klawiatur  

   specjalistycznych – 8 sztuk); 
Część 4 – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop – 45 sztuk; 
Część 5 – Dostawa stacji roboczych – 2 sztuki; 

Urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i ich wszystkie podzespoły muszą być 
fabrycznie nowe (nieużywane), zapakowane w oryginalne opakowania producenta, kompletne, winny 
posiadać w szczególności niezbędne okablowanie, certyfikaty i instrukcje oraz odpowiednie licencje 
umożliwiające prawidłowe zainstalowanie oraz pracę urządzenia a także korzystanie przez 
Zamawiającego. Muszą być wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie 
licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Sprzęt nie może być wcześniej 
zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do weryfikacji na etapie odbioru sprzętu, czy przedmiot dostawy nie był 
wcześniej rejestrowany na innego użytkownika - u producenta sprzętu (na podstawie informacji z baz 
danych producenta lub oświadczenia producenta). 
Każde dostarczane urządzenie powinno pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta, 
posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, kierowanych do użytkowników z obszaru 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
Do każdego urządzenia oddzielnie musi być dostarczona wypełniona i podstemplowana karta 
gwarancyjna.  
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w szczególności poprzez odniesienie do norm, aprobat 
i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, jakościowych, środowiskowych, 
energetycznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych – zgodnie z art. 30 ust. 4 
ustawy Pzp. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i oprogramowania równoważnych pod względem 
parametrów technicznych, w tym kompatybilności z infrastrukturą już istniejącą po stronie 
Zmawiającego, wydajnościowych, dotyczących funkcjonalności i jakości określonym w SIWZ wraz  
z załącznikami, o parametrach równych lub wyższych, niż określone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, 
że Wykonawca udowodni taką równoważność (w szczególności na podstawie dokumentacji 
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technicznej urządzeń, z której jednoznacznie wynikać będzie spełnienie parametrów przez oferowane 
równoważne urządzenia i oprogramowanie). 
 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewnić kompatybilność 
(rozumianą w szczególności jako bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego sprzętu 
i oprogramowania z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście 
udziałów sieciowych i uprawnień do nich w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows). 
Jeżeli dostawa zaoferowanych sprzętu i oprogramowania spowoduje konieczność poniesienia 
przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług 
sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie czasochłonności wykonywania rutynowych działań 
administracyjnych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania 
w  infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane zobowiązuje się 
przejąć Wykonawca. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych zgodnie z zasadami 
równoważności opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ dla poszczególnych elementów zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, wymaganych w czasie 
wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury 
informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, 
wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów 
i użytkowników oferowanego rozwiązania. 

 

Część 1: Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt. 

 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Macierz dyskowa 
kompatybilna z 

istniejącą infrastrukturą 
Zamawiającego 

Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 30 
dysków o maksymalnej wysokość 4U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o, 30 dysków 2,5”. 
Obsługa minimum 220 dysków SAS/NLSAS lub SSD.  

2 Wymagana przestrzeń Macierz musi być kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego dyskami 2,5” o pojemności 900GB 
15k, SAS 12Gb/s. Dyski posiadane przez zamawiającego marki DellEMC SAS 15K RPM 2.5” o numerze 
katalogowym 400-ARKX. 

3 Pamięć podręczna 
(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na 
każdy kontroler (sumarycznie 32 GB). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć 
podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

4 Interfejsy zewnętrzne Macierz musi być wyposażona w 8 portów FC 16Gb, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T,  każdy kontroler 
macierzy w trybie Active-Active.  

5 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). 

Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10 
b. możliwość zastosowania RAID 10DM, 
c. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6 
e. możliwość zastosowania RAID0 
f. możliwość zastosowania RAID1 

Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę 
danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu 
jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). 
Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej 
macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. 
Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie 
powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing 

6 

Wspierane systemy 
operacyjne 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, 
VMware oraz Linux. 
Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, 
HP Serviceguard. 
Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku 
awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów 
oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux. 
Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space 
reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 
dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning. 

7 

Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 

Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków 
typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. 
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki 
dyskowej. 

8 

Zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno 
podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). 
Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. 
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba 
operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów.  
Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń 
czasowych. 
Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 500TB. 
Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację 
wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. 

9 

Możliwość migracji 
danych w obrębie 

macierzy 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między 
dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane 
miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia 
macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski o 
największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 7200 rpm. 
Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do 
zapisu lub do odczytu. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to nie należy jej 
uwzględnić w ofercie. 
Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami 
dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli 
funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie.  
Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich 
produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je 
uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu logicznego LUN po 
protokole FC  

10 

Lokalna replikacja 
danych 

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu 
operacyjnego hosta. 
Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz 
macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora. 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej 
przestrzeni dyskowej. 
Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest wymagana 
licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy. 
Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. 
allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW 
(ang. Copy On Write) 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. 
Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. 

11 
Redukcja danych 

Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji. Kompresja 
powinna odbywać się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe). 

12 
Kontrola przepływu 

danych – QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na 
poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego 
ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w 
dowolnym momencie. 

13 Współpraca z 
aplikacjami 

Możliwość integracji środowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych. 

14 

Zdalna replikacja 
danych 

(Zamawiający nie 
wymaga dostarczenia 

licencji) 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie 
synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych 
serwerów lub innych urządzeń. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to nie należy jej 
uwzględnić w ofercie. 
Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej 
resynchronizacji kopii z oryginałem. 
Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI. 

Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym 
zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. 

15 Importowanie danych Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego importu danych z macierzy innego producenta z 
jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision” 

16 Gwarancja – wymagania 
szczególne 

Trzyletnia gwarancja z czasem reakcji do następnego dnia roboczego, możliwość zgłaszania awarii 
24x7x365, Standardowa gwarancja producenta na części. 

17 Wymiana dysków Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. Dyski muszą być zgodne z polityką gwarancji i 
serwisem producenta użytkowanej macierzy. Dyski muszą być objęte usługą polegającą na 
pozostawieniu uszkodzonego dysku u zamawiającego np. Keep Your Hard Drive lub równoważną 
(polegającą na nieodpłatnym w okresie gwarancji dostarczeniu nowego dysku twardego o parametrach 
co najmniej dysku uszkodzonego i pozostawieniu dysku uszkodzonego u Zamawiającego. 

18 Instalacja Cena macierzy musi zawierać usługę implementacji dla min. 4 hostów przeprowadzoną przez 
producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. 

19 Wymagania dodatkowe Macierz musi być kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego serwerami – Dell PowerEdge 
FC540 i obudową PowerEdge FX2.  

 

Część 2: Dostawa przełącznika sieciowego (switcha) – 1 szt. 

 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ przełącznika Managed - zarzadzalny 

2 Obsługa jakość serwisu 
(QoS) 

Tak 

3 Zarządzanie przez stronę 
www   

Tak 

4 Liczba portów 48 

5 Typ portu Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

6 Liczba portów SFP+   Min. 4 

7 Standardy 
komunikacyjne   

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u   

8 Obsługa 10G  Tak 

9 Obsługa sieci VLAN   Tak 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

10 Serwer DHCP Tak 

11 Przepustowość 
rutowania/przełączania   

Min. 176 MB/s 

12 Przepustowość  Min. 112 MB/s 

13 Zgodny z Jumbo Frames Tak 

14 Wielkość tabeli 
adresów   

Min. 16380 

15 Lista kontrolna dostępu 
(ACL) 

Tak 

16 Obsługa SSH Tak 

17 Wielkość  1U 

18 Taktowanie procesora   Min 1014 MHz 

19 Serwer DHCP Tak 

20 Typ pamięci  DDR3 SDRAM 

21 Pojemność pamięci 
wewnętrznej   

Min. 1024MB 

22 Pamięci bufora 
pakietów 

Min 3 

23 Obsługa PoE Tak 

24 Obsługa PoE Tak 

25 Wymagania dodatkowe Przełącznik musi być wyposażony w minimum 2 sztuki wkładek 10G SFP+. 

 

Część 3: Dostawa drobnych urządzeń peryferyjnych (myszek specjalistycznych – 8 sztuk i klawiatur  
                specjalistycznych – 8 sztuk) 

Pozycja 1: Mysz specjalistyczna – szt. 8 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Rodzaj Mysz specjalistyczna dla niepełnosprawnych 

2 Średnica trackballa Min. 5 cm 

3 Podłączenie Poprzez USB 2.0 

4 Kompatybilność Windows , Linux 

Pozycja 2: Klawiatura specjalistyczna – szt. 8 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Rodzaj Klawiatura specjalistyczna dla niepełnosprawnych 

2 Kolor liter Czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach 

3 Podłączenie Poprzez USB 2.0 – dopuszczalna przejściówka 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

4 Kompatybilność Windows , Linux 

5 Układ QWETY i ABC 

6 Wielkość klawiszy Min. 2,5 cm 

7 Symbole Gotowe dla interpunkcji i Internetu 

 

 
Komputery przenośne typu laptop wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – 45 sztuk 
 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ laptop 
2 Zastosowanie komputer przeznaczony do pracy biurowej 

3 Procesor 
min. 2-rdzeniowy, 4 MB pamięci podręcznej o wydajności ocenianej na co najmniej 4000 pkt. w teście 
PassMark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

4 Pamięć operacyjna pamięć zainstalowana – min. 8 GB, min. DDR4 (2400 MHz) 
5 Dysk SSD o pojemności min. 240 GB  
6 Karta sieciowa LAN min. 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 
7 Karta sieciowa Wi-Fi min. 802.11ac 
8 Karta dźwiękowa  Zintegrowane 
9 Karta graficzna Zintegrowane 

10 Matryca  Min. 14,0” Full HD (1920x1080) matowa  

11 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

min. 2 porty USB 3.1, min. 1 port HDMI 2.0; min. 1 USB Typu-C min.1 port RJ-45; min.1 gniazdo 
słuchawkowe/mikrofonowe, kamera 

12 Zasilanie  Bateria i zasilacz 230V o parametrach odpowiednich dla oferowanego sprzętu w komplecie 
13 Waga nie więcej niż 1,95 kg 

14 System operacyjny 

Preinstalowany system operacyjny MS Windows 10 Pro 64-bit PL w celu zapewnienia współpracy ze 
środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, lub 
równoważny - spełniający poniższe warunki. 
Warunki równoważności: 
Preinstalowany system operacyjny 64-bit. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, 
implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1. polską wersję językową, 
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach 

posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz 
Microsoft Office 2016 możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez 
Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, skanerów, kser), 

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez 
dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu, 

6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 
służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 
10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 
11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, Wi-Fi, 

Część 4: Dostawa komputerów przenośnych typu laptop – 45 sztuk 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 
17. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii 

przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 
19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 
20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne 

instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez 
Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 
22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi 

emulujących działanie systemów 

15 Pakiet biurowy 

Microsoft Office 2019 Standard EDU PL, lub równoważny - spełniający poniższe warunki. 
Warunki równoważności: 

1. wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 
2. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do 
właściwych odbiorców, 

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

4. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
5. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
 edytor tekstu, 
 arkusz kalkulacyjny, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 
 narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami), 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

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

7. wstawianie oraz formatowanie tabel, 
8. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
9. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
10. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
11. automatyczne tworzenie spisów treści, 
12. formatowanie nagłówków i stopek stron, 
13. sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
14. śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
15. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
16. określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
17. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
18. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

19. tworzenie raportów tabelarycznych, 
20. tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 
21. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu, 

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

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

24. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

25. wyszukiwanie i zmianę danych, 
26. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
27. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
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Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

28. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
29. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 
30. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
31. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: 

32. przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora 
multimedialnego, 

33. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
34. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
35. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
36. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
37. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 
38. umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
39. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym, 
40. możliwość tworzenia animacji obiektów 
41. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 

lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów 
informacyjnych: 

42. tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 
43. tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 

katalogów, 
44. edycję poszczególnych stron materiałów, 
45. podział treści na kolumny, 
46. umieszczanie elementów graficznych, 
47. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 
48. płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 
49. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 
50. wydruk publikacji, 
51. możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

52. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
53. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
54. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
55. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
56. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
57. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
58. zarządzanie kalendarzem, 
59. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
60. przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
61. zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
62. zarządzanie listą zadań, 
63. zlecanie zadań innym użytkownikom, 
64. zarządzanie listą kontaktów, 
65. udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
66. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
67. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 

16 
Wyposażenie 
dodatkowe 

Torba dopasowana do rozmiarów komputera z odporną na wstrząsy wyściełaną przegrodą oraz 
dodatkową kieszenią na zasilacz i mysz, kolor czarny, wykonana z trwałego materiału, wyposażona w 
rączkę do przenoszenia oraz regulowany odpinany pasek 
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Część 5: Dostawa stacji roboczych – 2 sztuki 

Pozycja 1: Kompletna stacja robocza wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i monitorem 
                   – 1 sztuka 

Parametry stacji roboczej, wyposażenia oraz oprogramowania: 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ Komputer stacjonarny w obudowie typu SFF lub MFF 
2 Zastosowanie Komputer przeznaczony do pracy analityczno-biurowej 

3 Procesor 
Procesor min. 4 rdzenie / 4 wątki / 6 MB cache o wydajności ocenianej na co najmniej 5050 pkt. w 
teście PassMark High End CPU`s (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

4 Pamięć operacyjna pamięć zainstalowana – min. 8 GB, min. DDR4 2400 MHz  (jedna kość pamięci) 
5 Dysk SSD o pojemności min. 240 GB 
6 Karta sieciowa LAN min. 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Ethernet) 
7 Karta graficzna wbudowana 
8 Karta dźwiękowa wbudowana 

9 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

min. 4 porty USB 3.1; min. 4 porty USB 2.0; min. 1 HDMI lub min. 1 DisplayPort; min.1 port RJ-45; 
min.1 gniazdo wyjścia słuchawkowego/wejścia mikrofonowego 

10 Zasilanie zewnętrzne Zasilacz min. 200 W (80 PLUS Bronze) 

11 Klawiatura 
Uniwersalna polska klawiatura programisty (w układzie QWERTY), komunikująca się z komputerem 
przy pomocy min.  1.5 m przewodu z interfejsem USB, pracującym w technologii Plug & Play, trwała 
konstrukcja i ciche klawisze, funkcja wodoodporności..  

12 Mysz komputerowa 
Mysz komputerowa USB, min. 2 przyciski + rolka (pełnowymiarowy kształt wygodnie pasujący do obu 
dłoni, optyczne śledzenie ruchów o wysokiej rozdzielczości (min. 800 dpi), komunikująca się z 
komputerem przy pomocy min.  1.5 m przewodu z interfejsem USB 

13 System operacyjny 

Preinstalowany na każdym komputerze system operacyjny 
MS Windows 10 Pro 64-bit PL w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz 
aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, lub równoważny. 
Warunki równoważności: 
Preinstalowany system operacyjny 64-bit. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, 
implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1. polską wersję językową, 
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach 

posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 oraz 
Microsoft Office 2019 możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez 
Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, skanerów, kser), 

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez 
dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu, 

6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 
służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 
10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 
11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, Wi-Fi, 
13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 
17. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii 
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przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 
19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 
20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne 

instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez 
Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 
22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi 

emulujących działanie systemów. 

14 Pakiet biurowy 

Microsoft Office 2019 Standard EDU PL, lub równoważny. 
Warunki równoważności: 

1. wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 
2. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów 
do właściwych odbiorców, 

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

4. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
5. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

 edytor tekstu, 
 arkusz kalkulacyjny, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 
 narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami), 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

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

7. wstawianie oraz formatowanie tabel, 
8. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
9. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
10. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
11. automatyczne tworzenie spisów treści, 
12. formatowanie nagłówków i stopek stron, 
13. sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
14. śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
15. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
16. określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
17. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
18. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

19. tworzenie raportów tabelarycznych, 
20. tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 
21. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje 
na danych finansowych i na miarach czasu, 

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

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

24. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

25. wyszukiwanie i zmianę danych, 
26. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
27. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
28. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
29. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 
30. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
31. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 
prezentacji: 
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32. przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu 
projektora multimedialnego, 

33. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
34. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
35. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
36. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
37. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 
38. umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
39. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym, 
40. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
41. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 

lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów 
informacyjnych: 

42. tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 
43. tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów, 
44. edycję poszczególnych stron materiałów, 
45. podział treści na kolumny, 
46. umieszczanie elementów graficznych, 
47. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 
48. płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 
49. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 
50. wydruk publikacji, 
51. możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
(pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

52. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
53. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
54. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
55. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
56. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
57. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
58. zarządzanie kalendarzem, 
59. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
60. przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
61. zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
62. zarządzanie listą zadań, 
63. zlecanie zadań innym użytkownikom, 
64. zarządzanie listą kontaktów, 
65. udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
66. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
67. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 

15 Inne 
Komputer złożony i gotowy do uruchomienia (zainstalowany system), brak plomb gwarancyjnych 
uniemożliwiających dostęp do wnętrza obudowy i swobodną wymianę podzespołów komputera 

 

Parametry monitora: 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ Monitor komputerowy z podświetleniem LED 
2 Obszar aktywny min. 23” 

3 
Rodzaj podświetlania 
matrycy 

LED 

4 Kontrast statyczny nie mniej niż : 1000:1 
5 Czas reakcji nie więcej niż 6 ms 

6 
Rozdzielczość 
podstawowa 

min. Full HD 1920 x 1080 

7 Kąt widzenia pion nie mniej niż 160° 
8 Kąt widzenia poziom nie mniej niż 170° 
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9 
Ilość wyświetlanych 
kolorów 

nie mniej niż 16,7 mln 

10 Wymagania dodatkowe 

Regulacja wysokości min. 130 mm, możliwość obrotu PIVOT, min. 1 x gniazdo D-Sub (VGA), HDMI, 
kabel HDMI o długości minimum 3 metrów, przejściówka  
HDMI -> DisplayPort lub w przypadku monitora z DisplayPort wymagany jest kabel DisplayPort o 
długości minimum 3 metrów i przejściówka DisplayPort->HDMI. 

 

Pozycja 2: Kompletna stacja robocza wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i monitorem 
                   – 1 sztuka 

Parametry stacji roboczej, wyposażenia oraz oprogramowania: 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ Komputer stacjonarny w obudowie 
2 Zastosowanie Komputer przeznaczony do obróbki zdjęć i filmów 

3 Procesor 
Procesor min. 8 rdzenie / 12 MB cache o wydajności ocenianej na co najmniej 13 000 pkt. w teście 
PassMark High End CPU`s (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

4 Pamięć operacyjna pamięć zainstalowana – min. 16 GB, min. DDR4 3200 MHz   
5 Dysk SSD PCIe o pojemności min. 480 GB 
6 Karta sieciowa LAN min. 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Ethernet) 

7 Karta graficzna 
min. 8 GB, min. GDDR6 o wydajności ocenianej na co najmniej 18 000 pkt. w teście PassMark 
(https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) 

8 Karta dźwiękowa wbudowana 

9 
Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

min. 4 porty USB 3.1; min. 4 porty USB 3.0; min. 1 HDMI lub min. 1 DisplayPort; min.1 port RJ-45; 
min.1 gniazdo wyjścia słuchawkowego/wejścia mikrofonowego 

10 Zasilanie zewnętrzne Zasilacz min. 600 W 

11 Klawiatura 
Uniwersalna polska klawiatura programisty (w układzie QWERTY), komunikująca się z komputerem 
przy pomocy przewodu z interfejsem USB, pracującym w technologii Plug & Play, trwała konstrukcja i 
ciche klawisze. 

12 Mysz komputerowa 
Mysz komputerowa USB, min. 2 przyciski + rolka (pełnowymiarowy kształt wygodnie pasujący do obu 
dłoni, optyczne śledzenie ruchów o wysokiej rozdzielczości (min. 14 000 dpi), komunikująca się z 
komputerem przy pomocy przewodu z interfejsem USB 

13 System operacyjny 

Preinstalowany na każdym komputerze system operacyjny 
MS Windows 10 Pro 64-bit PL w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz 
aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, lub równoważny. 
Warunki równoważności: 
Preinstalowany system operacyjny 64-bit. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, 
implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

1. polską wersję językową, 
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach 

posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 
oraz Microsoft Office 2019 możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS 
Windows, 

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez 
Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, skanerów, kser), 

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez 
dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu, 

6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 
systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego 
inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 
10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 
11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, 
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urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, Wi-Fi, 
13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 
17. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii 

przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 
19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 
20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne 

instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez 
Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 

21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod 
aktywacyjny, 

22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi 
emulujących działanie systemów. 

14 Pakiet biurowy 

Microsoft Office 2019 Standard EDU PL, lub równoważny. 
Warunki równoważności: 

1. wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 
2. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów 
do właściwych odbiorców, 

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

4. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
5. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
 edytor tekstu, 
 arkusz kalkulacyjny, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 
 narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami 

i zadaniami), 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

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

7. wstawianie oraz formatowanie tabel, 
8. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
9. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
10. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
11. automatyczne tworzenie spisów treści, 
12. formatowanie nagłówków i stopek stron, 
13. sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
14. śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
15. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
16. określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
17. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
18. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

19. tworzenie raportów tabelarycznych, 
20. tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 
21. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje 
na danych finansowych i na miarach czasu, 

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

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

24. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

25. wyszukiwanie i zmianę danych, 
26. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
27. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
28. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
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29. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 
30. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
31. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 
prezentacji: 

32. przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu 
projektora multimedialnego, 

33. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
34. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
35. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
36. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
37. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 
38. umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
39. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym, 
40. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
41. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów 
informacyjnych: 

42. tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 
43. tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów, 
44. edycję poszczególnych stron materiałów, 
45. podział treści na kolumny, 
46. umieszczanie elementów graficznych, 
47. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 
48. płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 
49. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 
50. wydruk publikacji, 
51. możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
(pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

52. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
53. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
54. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
55. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
56. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
57. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
58. zarządzanie kalendarzem, 
59. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
60. przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
61. zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
62. zarządzanie listą zadań, 
63. zlecanie zadań innym użytkownikom, 
64. zarządzanie listą kontaktów, 
65. udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
66. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
67. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. 

15 Inne 
Komputer złożony i gotowy do uruchomienia (zainstalowany system), brak plomb gwarancyjnych 
uniemożliwiających dostęp do wnętrza obudowy i swobodną wymianę podzespołów komputera 

 

Parametry monitora: 

Lp. Komponent Minimalne wymagania Zamawiającego: 

1 Typ Monitor komputerowy Curved  
2 Przekątna ekranu  Min. 31’’  

3 
Rodzaj podświetlania 
matrycy 

LED 

4 Kontrast statyczny nie mniej niż : 2500:1 
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5 Czas reakcji nie więcej niż 1,5 ms 

6 
Częstotliwość 
odświeżania ekranu 

min. 240 Hz 

7 
Rozdzielczość 
podstawowa  

min. 2560 x 1440 

8 Kąt widzenia pion nie mniej niż 178° 
9 Kąt widzenia poziom nie mniej niż 178° 

10 
Ilość wyświetlanych 
kolorów 

nie mniej niż 1,07 mld 

11 Wymagania dodatkowe 
Regulacja wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Min. 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x wyjście słuchawkowe, 
2 x USB 3.0, kabel HDMI o długości minimum 3 metrów, w przypadku monitora z DisplayPort 
wymagany jest kabel DisplayPort o długości minimum 3 metrów i przejściówka DisplayPort->HDMI. 

 


