
 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Szczegółowy opis części nr 1 zamówienia 

 

 

 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne sprzętu 

1.  
Typ komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

2.  
Zastosowanie 

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

obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

3.  
Płyta główna Dostosowana do oferowanego procesora, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0x16, min. 1 złącze PCI/PCI Express, 

min. 2 złącza SATA, min. 2 złącza M.2, obsługa do min. 16 GB RAM 

4.  Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 

5.  
Procesor 

Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwać wynik nie mniejszy niż 11600 punktów w teście Passmark CPU Mark 

(test: High End CPUs) zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: 

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania zamieszczonym w 

Załączniku nr 10 do SIWZ. 

6.  
Pamięć RAM Min. 8 GB – zapewnienie wolnego miejsca na rozszerzenie pamięci  

7.  
Dysk twardy SSD 

Min. 250GB 
Prędkość odczytu: min. 3200 MB/s 
Prędkość zapisu: min. 1500 MB/s 

LP Nazwa Ilość 

1.  Zestaw komputerowy 16 

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html


 
 

8.  
Karta graficzna 1 

Zintegrowana w procesorze lub płycie głównej osiągająca minimum 1150 pkt Average G3D Mark 
https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html  (wynik aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ) 

9.  
Karta graficzna 2 

 dedykowana dodatkowa karta graficzna osiągająca minimum 3500 pkt Average G3D Mark 
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html   (wynik aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ) 

 Zgodność z DirectX 12, OpenGL 4.5.,  

 Wbudowane 2 wyjścia DVI ,wyjście Display Port (bez stosowania przejściówek); HDMI 

10.  
Klawiatura + Mysz Klawiatura pełnowymiarowa czarna USB - USA/Euro (QWERTY Layout), rozmiar typu standard (nie MINI/SLIM). Mysz 

optyczna USB czarna - 2 przyciski + rolka (scroll) – przewód klawiatury jak i myszy o długości min. 1,5 metra 

11.  
Karta dźwiękowa Zintegrowana HD Audio, wbudowany głośnik muzyczny,  

12.  
Karta sieciowa 

Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), Wake On LAN 

13.  
Porty wyjścia- wejścia 

Bezpośrednio na froncie obudowy: 
min. 2x USB 3.1 , min. 2x USB 2.0, 
 
Z tyłu obudowy: 

 min. DisplayPort, HDMI, VGA, RJ-45, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 liniowe wejście audio (stereo/mikrofon) i 
1 liniowe wyjście audio (słuchawki/głośniki) lub 1 combo (słuchawki/mikrofon) i 1 liniowe wyjście audio 
(słuchawki/głośniki) 

 
Wszystkie wymagane interfejsy muszą stanowić integralną część zaoferowanego komputera, wyklucza się możliwość 
stosowania adapterów, przejściówek, itp 
 

14.  
Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW  

15.  
Obudowa  Przystosowana do pracy w układzie pionowym  

 Zasilacz o mocy min. 180W o sprawności minimum 80%, pobór mocy zgodny z Energy Star  

16.  BIOS 

- Bios typu UEFI 

- funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play,  

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

https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html


 
 

- Musi posiadać możliwość ustawienia hasła administratora, aby mieć możliwość przeglądania ustawień i zmianę 

parametrów BIOS  

- Musi posiadać możliwość ustawienia hasła administratora systemu i dysku twardego 

- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej 

RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 

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

- Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 

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

- Możliwość wyłączenia/włączenia wirtualizacji,  

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, 

natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

17.  
Zasilacz 

Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 82% dla 100% użycia (BRONZE) 

18.  
Gwarancja 

Min. 2-letnia gwarancja , świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W 

przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 

19.  

Wsparcie techniczne 

producenta sprzętu 

 Możliwość telefonicznego lub za pomocą witryny internetowej sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

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

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

dołączyć link strony. 

20.  
System operacyjny 

 System operacyjny: System 64-bitowy 

 Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu  

 1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta 

oprogramowania. 

 2. Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację 

systemu w technologii Group Policy, 



 
 

 3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 

„uczenia się” głosu użytkownika. 

 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez 

Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek 

oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera 

www. 

 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora 

systemu Za-mawiającego, 

 6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 

 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi 

bezpłatnymi aktualizacjami, 

 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 

komunikaty systemowe,  

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

 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 

standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

 12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 

komputer, 

 13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw 

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 

aplikacji, 

 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie 

z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,  

 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 

systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 



 
 

 17. 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, 

 18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  

 20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny; 

 21. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

 a. Login i hasło, 

 b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

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

 22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

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

 24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

 25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania 

oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

 26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środo-wiskach, 

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

 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 

rozwiązania problemu z komputerem, 

 29. 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, 

 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników 

oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

 31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe 

 32. Udostępnianie modemu, 



 
 

 33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 

możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

 34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

 35. 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.), 

 36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 

przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

 37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, 

uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

 38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do 

danych użytkownika, 

 39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania 

poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

 40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w 

usługach katalogowych. 

 41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość 

zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

 

21.  
Oprogramowanie 

 Oprogramowanie biurowe: Licencja bezterminowa 

 Zaoferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany pakiet biurowy Licencja uprawniająca  

Zamawiającego do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z funkcji oprogramowania. Oferowany 

pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: 

 • Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

 • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać 

narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 

 • W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 

 • Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 



 
 

 • Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

 – 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), 

 – narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet 

PC z mechanizmem OCR. 

 Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

 • 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, 

 • 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, 

 • sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

 • śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

 • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

 • określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

 • 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. 

 

 Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

 • tworzenie raportów tabelarycznych, 

 • tworzenie wykresów liniowych (wraz z 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 zmianę 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 polskich formatem, 

 • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

 • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

  

 Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: 

 • przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane 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 tabeli 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. 

  



 
 

 Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów 

informacyjnych: 

 • tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 

 • tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, 

 • edycję poszczególnych stron materiałów, 

 • podział treści na kolumny, 

 • umieszczanie elementów graficznych, 

 • wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 

 • płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 

 • eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 

 • wydruk publikacji, 

 • możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

  

 Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

 • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

 • 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, 

 • zarządzanie kalendarzem, 

 • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

 • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

 • zaproszenie 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, 

 

Pakiet współpracującego ze sobą oprogramowania graficznego do obróbki grafiki rastrowej oraz profesjonalnego 

tworzenia filmów – licencja dla instytucji edukacyjnych - minimum na 24 miesiące 

 

Program do edycji zdjęć oraz profesjonalnej obróbki filmów, przeznaczony za pomocą, którego można obrabiać 

obrazy HDR, płynnie obracać obszarem roboczym, wprowadzać efekty malowania, automatycznie korygować obraz. 

Oferowana wersja musi co najmniej umożliwiać: automatyczne zapisywanie w tle, automatyczne odzyskiwanie oraz 

posiadać galerie rozmyć i redukcje potrząśnięć aparatem fotograficznym ,posiadać funkcję: przesuwania i 

rozszerzania z uwzględnieniem zawartości, funkcją skalowania i obracania, wypaczania perspektywy, maski ostrości. 

Program z możliwością stosowania: wielu instancji styków warstw, konwersji na obrazy czarno-białe, posiadać 

narzędzia korygujące, wyostrzania oraz próbkowania Program musi umożliwiać pracę z plikami graficznymi 

praktycznie dowolnych typów -między innymi PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG i 

DXF. Musi umożliwiać płynną obróbkę plików SVG. Musi umożliwiać korektę nieprzetworzonych (surowych) 

obrazów z różnych modeli aparatów fotograficznych i importowanie ich do aplikacji firmy Adobe. Obsługuje pliki 

CR2, CRW, NEF, PEF, DNG, RAF i wiele innych. Oprogramowanie umożliwia tworzenie kompozycji i pracy z animacją 

na potrzeby filmów, telewizji, wideo oraz stron internetowych. 

 Licencja na min. 24 miesiące, uprawniająca Zamawiającego do korzystania z wyżej wymienionego oprogramowania.  

 

 Pakiet oprogramowania wektorowego 

 Program do projektowania grafiki, edycji zdjęć oraz do tworzenia witryn internetowych z wieczystą licencją 

uprawniającą Zamawiającego do korzystania, z możliwością pracy na kilku monitorach posiadający funkcje: 

 W pełni konfigurowalny interfejs, umożliwiający dostosowywanie obszaru projektowania do potrzeb użytkownika. 

Praca z wieloma dokumentami w widoku kart. Możliwość przeciągania dokumentu poza okno aplikacji, aby go 

oddokować podczas pracy z wieloma dokumentami. Pełne wykorzystanie możliwości pióra, tabletu lub innego 

urządzenia czułego na nacisk i nachylenie rysika obsługującego interfejs RTS Obsługa funkcji dotykowych systemu 



 
 

Windows, Program powinien mieć możliwość kopiowania i wycinania segmentów krzywych, a następnie wklejania 

je jako obiekty. Powinien pozwalać na tworzenie i zapisywanie wypełnień mapą bitową lub deseniem wektorowym 

na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze roboczym oraz umożliwiać usuwanie postrzępionych krawędzi i 

zmniejszanie liczby węzłów w obiektach złożonych z krzywych. Pozwalać na precyzyjne określanie rozmiaru obiektu 

i jego położenia na stronie w oknie dokowanym współrzędnych obiektu, wyświetlać, 

 filtrować i wyszukiwać czcionki, korzystając listy czcionek. Korygować zniekształcenia perspektywy na zdjęciach 

zawierających linie proste i płaskie powierzchnie, np. przedstawiających budynki czy inne obiekty architektoniczne. 

Wyostrzać zdjęcia poprzez zwiększenie kontrastu sąsiednich pikseli przy zachowaniu szczegółów takich elementów 

jak krawędzie i duże struktury Tworzyć kody QR z tekstem, obrazkami i kolorami. Powinien posiadać możliwość 

nałożenia maski na grupę obiektów bez modyfikowania poszczególnych obiektów, przekształcać mapy bitowe w 

edytowalną grafikę wektorową, importować i dostosowywać pliki RAW bezpośrednio z aparatu cyfrowego. 

Powinien obsługiwać produkty Adobe np. Photoshop, Ilustrator oraz Microsoft np. Publisher, Word (posiadanych 

przez zamawiającego) 

 

Powyższe oprogramowanie musi być zgodne z rekomendowanym przez MEN wyposażeniem pracowni dla 

zawodu technik cyfrowych procesów graficznych 

22.  
Monitor 

Monitor min.24” 
Przekątna ekranu (obszar widzialny): min. 24” 
Wielkość plamki: max. 0,27 mm 
Typ panelu LCD: IPS 
Rozdzielczość obrazu: ·min. 1920x1200 pikseli 
Czas reakcji matrycy: Max.15ms (barwa szarej do szarej) 
Jasność: min 300 cd/m2 
Kontrast: min 1000:1 
Kąt widzenia poziomy: min 178 stopni. 
Kąt widzenia pionowy: min  178 stopni. 
Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld. 
Typ gniazda wejściowego: DisplayPort, HDMI (wymagane dołączenie przejściówki umożliwiającej podłączenie kabla DVI 

do HDMI lub DP) 
Inne cechy: Układ wyrównywania jednorodności podświetlenia na powierzchni całego ekranu; odwzorowanie przestrzeni 

barw (gamut barwowy) minimum 99% Adobe RGB; możliwość zmiany lub ograniczenia przestrzeni gamutu 
barwowego monitora za pomocą menu OSD z zachowaniem pełnej bitowości sygnału wejściowego; min. 14-bitowa 



 
 

korekcja krzywej gamma i 16 bitowe wewnętrzne przetwarzanie informacji o kolorze (na kanał) realizowane 
sprzętowo; niezależna kalibracja sprzętowa dla każdego z wejść sygnału obrazu. 

Ergonomia: Pochylenie ekranu: góra-dół: -5 do +30 stopni lewo-prawo: -45 do + 45 stopni regulacja  
wysokości : 130 mm. 

Kable: Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 
Instrukcja i sterowniki: Instrukcja do monitora+ sterownik na CD lub DVD 
Regulacja monitora: Automatyczna i manualna. 
Certyfikaty: CE  
Gwarancja : min. 2 lata 

 

 



 
 
 

II. Szczegółowy opis części nr 2 zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne sprzętu 

1.  
Typ komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

2.  
Zastosowanie 

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

obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

3.  
Płyta główna Dostosowana do oferowanego procesora,  

4.  Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 

5.  
Procesor Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwać wynik nie mniejszy niż 5400 punktów w teście Passmark CPU Mark 

zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: 

LP Nazwa Ilość 

1.  Zestaw komputerowy 32 

2.  Laptop 6 

3.  Projektor 7 



 
 

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania zamieszczonym w 

Załączniku nr 10 do SIWZ - zestawienia Passmark CPU Mark 

6.  
Pamięć RAM Min. 8 GB  

7.  
Dysk twardy SSD Min. 250GB 

 

8.  
Karta graficzna 

- Zintegrowana w procesorze lub płycie głównej osiągająca minimum 1150 pkt Average G3D Mark 
https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html (wynik aktualny w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ) 
Zgodność z DirectX 12, OpenGL 4.5., 

9.  
Klawiatura + Mysz Klawiatura pełnowymiarowa czarna USB - USA/Euro (QWERTY Layout), rozmiar typu standard (nie MINI/SLIM). Mysz 

optyczna USB czarna - 2 przyciski + rolka (scroll) – przewód klawiatury jak i myszy o długości min. 1,5 metra 

10.  
Karta dźwiękowa Zintegrowana HD Audio, wbudowany głośnik muzyczny,  

11.  
Karta sieciowa 

Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45),  

12.  
Porty wyjścia- wejścia 

 min. DisplayPort, HDMI, VGA, RJ-45, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 liniowe wejście audio (stereo/mikrofon) i 
1 liniowe wyjście audio (słuchawki/głośniki) lub 1 combo (słuchawki/mikrofon) i 1 liniowe wyjście audio 
(słuchawki/głośniki) 

 
Wszystkie wymagane interfejsy muszą stanowić integralną część zaoferowanego komputera, wyklucza się możliwość 
stosowania adapterów, przejściówek, itp 
 

13.  
Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW  

14.  
Obudowa  Przystosowana do pracy w układzie pionowym  

 Zasilacz o mocy min. 180W o sprawności minimum 80%, pobór mocy zgodny z Energy Star  

15.  BIOS 

- funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play,  

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

- Musi posiadać możliwość ustawienia hasła administratora, aby mieć możliwość przeglądania ustawień i zmianę 

parametrów BIOS  

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html


 
 

- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej 

RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 

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

- Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 

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

- Możliwość wyłączenia/włączenia wirtualizacji,  

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, 

natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

16.  
Zasilacz 

Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 82% dla 100% użycia (BRONZE) 

17.  
Gwarancja 

Min. 2-letnia gwarancja, świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W 

przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 

18.  

Wsparcie techniczne 

producenta sprzętu 

 Możliwość telefonicznego lub za pomocą witryny internetowej sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

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

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

dołączyć link strony. 

19.  
System operacyjny 

 System operacyjny: 

 Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu  

 1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta 

oprogramowania. 

 2. Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 

użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację 

systemu w technologii Group Policy, 

 3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 

„uczenia się” głosu użytkownika. 



 
 

 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez 

Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek 

oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera 

www. 

 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora 

systemu Za-mawiającego, 

 6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 

 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi 

bezpłatnymi aktualizacjami, 

 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 

komunikaty systemowe,  

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

 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 

standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

 12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 

komputer, 

 13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw 

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 

aplikacji, 

 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie 

z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,  

 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 

systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

 17. 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, 



 
 

 18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  

 20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny; 

 21. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

 a. Login i hasło, 

 b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

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

 22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

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

 24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

 25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania 

oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

 26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środo-wiskach, 

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

 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 

rozwiązania problemu z komputerem, 

 29. 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, 

 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników 

oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

 31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe 

 32. Udostępnianie modemu, 

 33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 

możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

 34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 



 
 

 35. 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.), 

 36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 

przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

 37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, 

uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

 38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do 

danych użytkownika, 

 39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania 

poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

 40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w 

usługach katalogowych. 

 41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość 

zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

  

Powyższe oprogramowanie musu być zgodne z rekomendowanym przez MEN wyposażeniem pracowni do 

projektowania oraz kosztorysowania komputerowego z wykorzystaniem AUTO-CAD, oraz NormaPro 

 

20.  
Monitor 

Przekątna ekranu (obszar widzialny): min. 21,5” 
Matryca IPS 
Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 
Rodzaj podświetlania: LED 
Kontrast: min 1000:1 
Jasność: min 250 cd/m2 
Ilość wyświetlanych kolorów: min. 16,7mln 
Kąty widzenia min. 160 stopni w pionie i min. 170 stopni w poziomie 
Porty: VGA + drugi port umożliwiający podłączenie do zaproponowanego komputera przez złącze inne niż VGA, 
Głośniki wbudowane lub z dedykowaną, podłączaną do monitora listwą głośników producenta monitora  
Regulacja kąta pochylenia, wysokości 
Gwarancja : min. 2 lata 



 
 

 

 

 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu 

1.  
Typ Komputer przenośny typu notebook  

2.  Procesor 

Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwać wynik nie mniejszy niż 3600 punktów w teście 

Passmark CPU Mark High Mid Range zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW: 

https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html  w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania 

zamieszczonym w Załączniku nr 13 do SIWZ  

3.  Wielkość Ekranu min 15’’ 

4.  Pamięć operacyjna RAM Min. 8 GB 

5.  Pojemność dysku SSD Min. 240 GB SSD 

6.  Karta graficzna Zintegrowana  

7.  Wyjścia karty graficznej 1 port HDMI, 1 port VGA 

8.  Interfejsy zewnętrzne 
Min. 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0;złącza lub złącze słuchawek i  mikrofonu, RJ-45, wbudowany czytnik kart 

pamięci SD 

9.  Łączność bezprzewodowa WiFi IEEE 802.11, Bluetooth  

10.  Karta sieciowa RJ-45, zintegrowana 10/100/1000 wspierająca PXE 

11.  Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki, wbudowana kamera, wbudowany mikrofon 

https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html


 
 

12.  
Klawiatura / urządzenia 
wskazujące 

Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty  

Touchpad z dwoma przyciskami.  

13.  
Wymagania dotyczące baterii i 
zasilania 

litowo-jonowa lub litowo-polimerowa 

14.  System operacyjny 

 System operacyjny: 

 Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu  

 1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami 

licencjonowania producenta oprogramowania. 

 2. Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i 

kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie 

oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, 

 3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z 

modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 

operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 

możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 

poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. 

 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 

administratora systemu Za-mawiającego, 

 6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 

operacyjnego, 

 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 

systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

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

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  



 
 

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

 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

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

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

podłączony jest komputer, 

 13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający 

rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji, 

 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 

systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,  

 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

 17. 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, 

 18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi.  

 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  

 20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

 21. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

 a. Login i hasło, 

 b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

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



 
 

 22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

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

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

transportowej IPsec,  

 25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

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

działających we wskazanych środo-wiskach, 

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

 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

 29. 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, 

 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

 31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

 32. Udostępnianie modemu, 

 33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 

plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

 34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

 35. 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.), 



 
 

 36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 

grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

 37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami 

licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

 38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania 

ograniczonego do danych użytkownika, 

 39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 

dysków przenośnych 

 40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 

partycji w usługach katalogowych. 

 41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego 

oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

 

15.  Kolor dopuszczone kolory obudowy i wokół klawiatury: czarny, srebrny, odcienie szarości 

16.  Dodatkowe Torba przeznaczona do oferowanego notebooka,  

17.  Gwarancja 

Min. 2-letnia gwarancja na wszystko z wyjątkiem baterii posiadającej co najmniej 12 miesięczną 
gwarancję.   Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu: do końca 
następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 
W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u zamawiającego 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne sprzętu 

1.  
Projektor multimedialny  

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (FHD) 

Format obrazu: 16:9 

Jasność: min. 3100 lm 

Kontrast min. 15 000:1 

Wielkość rzutowanego obrazu min. 30" - max. 300" 

Żywotność lampy: min. 4 500 h (tryb normalny) 

Złącza: min:HDMI -  1 szt.,VGA in ;(D-sub). 1 szt. 

Waga: Max 3 KG 

 

 


