Załącznik nr 2 do PFU.
Komputer stacjonarny 3 szt.
Producent:..................................
Atrybut
Typ urządzenia
Zastosowanie
Wydajność obliczeniowa

Pamięć operacyjna

Karta graficzna

Parametry pamięci masowej
Warunki gwarancji

Wsparcie techniczne

System Operacyjny

Model............................................................
Sposób Określenia (Wymagania minimalne)
Komputer stacjonarny.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych.
Procesor wielordzeniowy, uzyskując wynik co najmniej 12312 punktów w teście
Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia ogłoszenia postępowania. W
przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi
powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego
procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta
danego podzespołu).
Pojemność: min 16 GB,
Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)
2/0
Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią
Współdzieloną i zewnętrzna karta graficzna od 2 do 4 GB
pamięci własnej niewspółdzielonej.
Dysk półprzewodnikowy o pojemności 512 GB.
24 miesiące od daty dostawy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
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 (dedykowany
numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.
Windows 10 lub 11 PROFESSIONAL PL 64 bit, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego
i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej.
Warunki równoważności:
System operacyjny 64-bit. dołączony nośnik z oprogramowaniem. 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 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 służy 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, WiFi,
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

Pakiet Biurowy

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.
Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych licencjonowany dla Użytkowników Domowych i Małych
Firm (licencja wieczysta musi pozwalać na zastosowanie w jednostkach administracji publicznej i
jednostkach podległych):
- edytor tekstów;
- arkusz kalkulacyjny;
- narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;
- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami);
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej
pomocy w języku polskim.
- powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,
przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów
poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta
pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena
połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia
technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.
- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np.
słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0);
Edytor tekstów musi umożliwiać:
- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
- Wstawianie oraz formatowanie tabel.
- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
- Automatyczne tworzenie spisów treści.
- Formatowanie nagłówków i stopek stron.
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
- Wydruk dokumentów.
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych,
zgodnie z obowiązującym prawem.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- Tworzenie raportów tabelarycznych.
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych –
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych –
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
- Wyszukiwanie i zamianę danych
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu
projektora multimedialnego
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek –
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem
efektywnej kompresji danych, - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców,
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy
i adresatów,
- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
- Zarządzanie kalendarzem, - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień
użytkowników,
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- Zarządzanie listą zadań,
- Zlecanie zadań innym użytkownikom, - Zarządzanie listą kontaktów, - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

Oprogramowanie kontrolująco zabezpieczające

Licencje na korzystanie z pakietu biurowego, dostarczone wraz z komputerem muszą być
udzielone na czas nieoznaczony(licencja wieczysta typ komercyjny), w sposób nie naruszający praw
osób trzecich.
1. Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w bieżącym postępowaniu.
2. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów.
3. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
4. Pomoc techniczna w języku polskim.
5. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
6. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing,
hacktools itp.
7. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne
rootkity.
8. Technologia kontroli zachowania aplikacji.
9. Kontrola rejestru.
10. Kontrola pliku autostartu.
11. Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie
uruchamiane i wznawiane
automatycznie, podczas gdy nie jest używany.
12. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
13. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na
żądanie lub według
harmonogramu.
14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co
godzinę, po zalogowaniu,
po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami
(metody skanowania,

obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
15. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu
kontekstowym.
16. Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program
17. Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu.
18. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według
harmonogramu.
19. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie
jest zalogowany.
20. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
21. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
22. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
23. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar
dysku (do katalogu
kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w
postaci
zaszyfrowanej.
24. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie
dostarczona do
klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta
pocztowego).
25. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności
zmian w konfiguracji.
26. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się
skanowanie.
27. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej
wiadomości e-mail lub
tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
28. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi
wyświetlane jest
stosowne powiadomienie.
29. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w
konfiguracji.
30. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
31. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.
32. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych
zagrożeń powinny być w
pełni anonimowe.
33. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
34. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
35. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
36. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają
wszystkie funkcje
systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP).
37. Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.
38. Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału
systemu
operacyjnego.
39. Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku.
40. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur
wirusów przez Internet
przed rozpoczęciem skanowania.
41. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci
bezprzewodowe.
42. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.
43. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o
zakończeniu licencji.
44. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.
45. Wymagana dostarczenie licencji uprawniającej do dwuletniej subskrypcji sygnatur

Wymagania dodatkowe

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth
Złącza - panel przedni: USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Dodatkowo w zależności od zaproponowanego modelu karty graficznej: Dodatkowo Port HDMI,
DVI-D opcjonalnie VGA (znajdujący się z tyłu obudowy).
Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł
użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z
dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie
uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie
będzie możliwy na innym komputerze. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Mysz optyczna USB 1000 DPI – zasięg 1,8 m Liczba przycisków – 2, Liczba rolek - 1, kolor czarny.
Klawiatura USB (układ polski programisty) – zasięg 1,5 m, niski profil klawiszy, rodzaj przełączników
membranowe, kolor czarny.
Certyfikaty
i standardy

Deklaracja zgodności CE, ENERGY STAR

Monitor 4 szt.
Producent:.........................
Atrybut:

Model:...........................................................
Sposób określenia (Wymagania minimalne):

Typ wyświetlacza

Przekątna ekranu
Kontrast statyczny
Jasność

LED, IPS
Matowa
Typ ekranu - Płaski
23,8"
1 000:1
250 cd/m²

Czas reakcji

5 ms (GTG)

Rozdzielczość ekranu
Format obrazu
Złącza

1920 x 1080 (FullHD)
16:9
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt.
DisplayPort 1.2 - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB Type-B 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Obrotowy ekran (PIVOT), Regulacja wysokości (Height), Regulacja kąta pochylenia (Tilt), Regulacja
kąta obrotu (Swivel), Redukcja migotania,
Filtr światła niebieskiego, Certyfikat ENERGY STAR oraz CE.
Min. 24 miesiące od daty dostawy.
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel DisplayPort
Kabel USB
Kabel HDMI

Inne

Gwarancja
Dołączone akcesoria

Laptop 1 szt.
Producent:.................

Model:...........................................................

Atrybut:

Sposób określenia (Wymagania minimalne):

Ekran

Matowy, LED, WVA, 15,6", 1920 x 1080 (Full HD), Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz, Jasność
matrycy 250 cd/m².
Procesor wielordzeniowy, uzyskując wynik co najmniej 16073 punktów w teście.

Wydajność/ Procesor
Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia ogłoszenia postępowania. W
przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi
powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego
procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta
danego podzespołu).
Chipset

Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez
producenta procesora.
Dopuszczalne kolory – czarny lub odcienie szarości.

Obudowa
Wskaźniki diodowe (baterii oraz zasilania).
16 GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB
Pamięć RAM

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)
2/0
Dysk półprzewodnikowy o pojemności 512 GB.

Dysk twardy

Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz
zainstalowanych i skonfigurowanych elementów.
Partycja musi zapewniać przywrócenie
skonfigurowanego w/w oprogramowania.

systemu

operacyjnego,

zainstalowanego

i

Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią
Karta graficzna

Współdzieloną i zewnętrzna karta graficzna z min. 4 GB
pamięci własnej niewspółdzielonej.
Karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio.

Karta dźwiękowa
Wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon.
LAN 1 Gb/s
Połączenia i karty sieciowe

Wi-Fi 6
Moduł Bluetooth 5.2
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) - 1 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

Porty/złącza
HDMI 2.1 - 1 szt.
(wbudowane)
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Klawiatura

Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części
klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski
programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Urządzenie wskazujące

Touch Pad (płytka dotykowa)
Wbudowana, o parametrach min.:

Kamera

- HD 1280 x 720 rozdzielczość
- 720p HD audio/video nagrywanie.

Bateria

Czas pracy na baterii minimum 5 h

Zasilacz

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

Waga i wymiary

Waga max do 2,5 kg z baterią.
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.

Bezpieczeństwo

- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
24 miesiące od daty dostawy.

Gwarancja

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
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 (dedykowany
numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych.
Windows 10 lub 11 PROFESSIONAL PL 64 bit, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego
i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej.
Warunki równoważności:
System operacyjny 64-bit. dołączony nośnik z oprogramowaniem. 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 możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,
3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń

System operacyjny

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 służy 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, WiFi,
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.
Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych licencjonowany dla Użytkowników Domowych i Małych
Firm (licencja wieczysta musi pozwalać na zastosowanie w jednostkach administracji publicznej i
jednostkach podległych):
- edytor tekstów;
- arkusz kalkulacyjny;
- narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;
- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami);
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej
pomocy w języku polskim.
Pakiet Biurowy

- powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,
przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów
poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19
– cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia
technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.
- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np.
słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0);
Edytor tekstów musi umożliwiać:

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
- Wstawianie oraz formatowanie tabel.
- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
- Automatyczne tworzenie spisów treści.
- Formatowanie nagłówków i stopek stron.
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
- Wydruk dokumentów.
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych,
zgodnie z obowiązującym prawem.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- Tworzenie raportów tabelarycznych.
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych –
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych –
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
- Wyszukiwanie i zamianę danych
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu
projektora multimedialnego
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek –
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem
efektywnej kompresji danych, - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców,
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla
nadawcy i adresatów,
- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
- Zarządzanie kalendarzem, - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień
użytkowników,
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- Zarządzanie listą zadań,
- Zlecanie zadań innym użytkownikom, - Zarządzanie listą kontaktów, - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

Licencje na korzystanie z pakietu biurowego, dostarczone wraz z komputerem muszą być
udzielone na czas nieoznaczony(licencja wieczysta typ komercyjny), w sposób nie naruszający
praw osób trzecich.
1. Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w bieżącym postępowaniu.
2. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów.
3. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
4. Pomoc techniczna w języku polskim.
5. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
6. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing,
hacktools itp.
7. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne
rootkity.
8. Technologia kontroli zachowania aplikacji.
9. Kontrola rejestru.
10. Kontrola pliku autostartu.
11. Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie
uruchamiane i wznawiane
automatycznie, podczas gdy nie jest używany.
12. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
13. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na
żądanie lub według

Oprogramowanie kontrolująco zabezpieczające
harmonogramu.

14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co
godzinę, po zalogowaniu,
po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami
(metody skanowania,
obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
15. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu
kontekstowym.
16. Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program
17. Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu.
18. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według
harmonogramu.
19. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie
jest zalogowany.
20. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
21. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
22. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
23. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar
dysku (do katalogu

kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w
postaci
zaszyfrowanej.
24. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie
dostarczona do
klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta
pocztowego).
25. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności
zmian w konfiguracji.
26. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się
skanowanie.
27. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej
wiadomości e-mail lub
tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
28. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi
wyświetlane jest
stosowne powiadomienie.
29. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w
konfiguracji.
30. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
31. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.
32. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych
zagrożeń powinny być w
pełni anonimowe.
33. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
34. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
35. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
36. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają
wszystkie funkcje
systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP).
37. Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.
38. Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału
systemu
operacyjnego.
39. Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku.
40. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur
wirusów przez Internet
przed rozpoczęciem skanowania.
41. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci
bezprzewodowe.
42. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.
43. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o
zakończeniu licencji.

44. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.
45. Wymagana dostarczenie licencji uprawniającej do trzyletniej subskrypcji sygnatur
Licencje na korzystanie z oprogramowania kontrolująco-zabezpieczającego, dostarczone wraz z
komputerem muszą być udzielone na okres 24 miesięcy.
Certyfikaty
i standardy

Deklaracja zgodności CE, ENERGY STAR
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.

Wsparcie techniczne producenta

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.

Komputer Stacjonarny wraz z monitorem są ze sobą kompatybilne (będą tworzyły zestaw). Zaproponowany sprzęt komputer
stacjonarny, monitor oraz laptop jest fabrycznie nowy.

