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1. Słoownik pojjęć i skróttów
1. O ille OPZ nie stanowi inaaczej, następpujące pojęcia i sformu
ułowania piisane w OPZ
Z wielką
literą mają znaaczenie nadaane im poniiżej:
P
Pojęcie/Skrót

Opis

D
Dzień roboczy

Każdy dzień od ponieedziałku do piątku
p
z wyłłączeniem dnni ustawowo wolnych
od pracy w Rzeczpospoolitej Polskiej.

Godzina
robocza

Okres trw
wający godziinę zegarowąą w dni ro
obocze w raamach godziin pracy
Zamawiająącego

G
Godziny pracy
Zaamawiającegoo

8 godzin ro
oboczych, od 8:15 do 16:15
5.

GUGiK

Główny Urząd
U
Geodezj i i Kartografiii.

Miesiąc

Miesiąc kaalendarzowy.

SIWZ

Specyfikaccja Istotnych W
Warunków Zaamówienia.

OPZ

Opis Przed
dmiotu Zamów
wienia.

Umowa
W
Wykonawca
Załącznik

Umowa, która
k
zostanie ppodpisana na realizację Zam
mówienia.
Podmiot, który
k
zawrze z Zamawiająccym Umowę.
Każdy zaałącznik włąączony do OPZ,
O
wymieeniony w w
wykazie Załąączników
i stanowiący integralną część OPZ.

Z
Zamawiający

GUGiK.

Z
Zamówienie

Zamówien
nie publiczne,, którego przzedmiot w sp
posób szczegóółowy został opisany
w niniejszy
ym OPZ.

2. W O
OPZ każde odesłanie do:
d
1) OPZ oznaacza odesłan
nie do OPZ wraz ze wsszystkimi zaałącznikamii;
2) rozdziału, ustępu, pun
nktu, litery,, tiret oznacza odesłanie do odpow
wiedniego ro
ozdziału,
ustępu, puunktu, litery
y, tiret;
3) załącznikaa oznacza odesłanie doo załącznikaa OPZ;
4) aktu praw
wnego oznacza odesłłanie do teego aktu prawnego
p
z uwzględ
dnieniem
wszelkichh jego zmian
n oraz wydaanych na jeg
go podstawiie aktów wyykonawczycch.
u
pu
unkty, liteery oraz tiret należy interppretować zgodnie
3. Rozzdziały, ustępy,
z roozporządzenniem Prezessa Rady Miinistrów z dnia
d 20 czerrwca 2002 rr. w sprawiee „Zasad
techhniki prawoodawczej” (Dz. U. 20022 nr 100 po
oz. 908).
4. Naggłówki w OPZ zostaały zamieszzczone jed
dynie dla większej
w
prrzejrzystoścci tekstu
i niie mają wpłyywu na jego
o wykładnięę.

2. Przzedmiot zamówien
z
nia
1. Przzedmiot zam
mówienia obejmuje
o
ddostawę sprrzętu komputerowego i oprogram
mowania
na ppotrzeby GU
UGiK, w ty
ym:
1) sprzęt kom
mputerowy, o którym m
mowa w Rozdziale 3 „W
Wykaz sprzzętu”, w tym
m:
a) Stacjaa graficzna typ
t 1 – 2 szzt.;
b) Stacjaa graficzna typ
t 2 - 2 sztt.;
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c) Stacjaa graficzna typ
t 3 - 2 sztt.;
d) Stacjaa graficzna typ
t 4 – 4 szzt.;
e) Mobillna stacja grraficzna - 2 szt.;
f) Kompputer przeno
ośny – 40 szzt.;
g) Monittor komputeerowy typ 1 – 8 szt.;
h) Monittor komputeerowy typ 2 – 5 szt.;
i) Drukaarka kolorow
wa A3 - 2 sszt.;
j) Urząddzenie wielo
ofunkcyjne A3 mono - 1 szt.;
k) Serweer plików NAS
N
- 1 szt.;;
l) Stacjaa dokująca do
d laptopa - 18 szt.;
m) Serweer rack- 1 szzt.
2) Oprogram
mowanie, o którym
k
mow
wa w Rozdzziale 4 „Wykaz oprograamowania” w tym:
a) Pakiet zarządzan
nia projektam
mi – 22 szt.;
go modelow
wania – 16 szt.;
s
b) Pakiet graficzneg
c) Oproggramowaniee do tworzeenia i obróbk
ki dokumen
ntów PDF - 21 szt.;
d) Oproggramowaniee do analizyy i projektow
wania przy użyciu języyka UML – 22 szt;
e) Oproggramowaniee do projekttowania graaficznego – 4 szt.;
f) Oproggramowaniee do tworzeenia, edytow
wania i zarządzania plikkami typu xml
x – 10
szt.
2. Przzedmiot zam
mówienia naależy zrealizzować:
1) zgodnie z wytycznym
mi Zamawiaj
ającego;
2) z uwzględdnieniem terrminu realizzacji prac, o którym mowa
m
w Roozdziale 5 „Terminy
realizacji prac”;
p
3) z uwzględdnieniem warunków
w
gw
warancji, o których mowa
m
w Rozzdziale 6 „W
Warunki
gwarancji””;
4) z uwzględnieniem zobowiązań
z
ń Wykonaw
wcy, o któ
órych mow
wa w Rozd
dziale 7
„Zobowiąązania Wyko
onawcy”;
z
Zamawiająącego, o których
k
mow
wa w Rozdziale 8
5) z uwzględdnieniem zobowiązań
„Zobowiąązania Zamaawiającego””.
3. Przzedmiot zam
mówienia będzie podleegał proced
durom odbio
oru zgodniee z zapisam
mi wzoru
um
mowy.

3. Wyykaz sprzzętu
3.1 Sttacja grafi
ficzna typ 1
Wykonaawca dostarrczy stacjon
narne stacje graficzne spełniające
s
minimalne
m
w
wymaganiaa:

1..

N
Nazwa
elemeentu,
paarametru lub cechy
Typ

2..

Obudoowa

3..

BIOS

Lp.

Wymagania minimallne
S
Stacjonarna stacja graficzna. W ofeercie wymagane jest
ppodanie modeelu, symbolu oraz
o producentta.
11) Typu toweer;
22) każdy kom
mputer musi być oznaczoony niepowtaarzalnym
numerem seryjnym um
mieszonym na obudowie, oraz musi
być wpisaany na stałe w BIOS.
11) Zgodny zee specyfikacjąą UEFI;
22) możliwośćć, bez uruchamiania syystemu operaacyjnego,
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4..

Processor

5..
6..

Pamięęć RAM
Dyskii twardy

7..

Napędd optyczny

8..

Karta graficzna

9..

Monittory

100.

Karta sieciowa

11.

Wypoosażenie multimedialne

122.

Certyffikaty i standaardy

133.

Oproggramowanie

odczytaniaa z BIOS informacji, w szczzególności o:
 wersji BIOS,
k
wraaz z datą prod
dukcji,
 numerze seryjnym komputera
w pamięciami RAM,
R
 ilości i sposobie obłożenia slotów
 typie procesora wrraz z inform
macją o ilościi rdzeni,
wielko
ości pamięci cache,
 pojemn
ności zainstalo
owanego dyskku twardego,
 rodzajaach napędów optycznych,
 MAC adresie
a
zinteg
growanej kartyy sieciowej,
33) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owan
nia stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń;
44) możliwośćć, bez uruchomienia syystemu operaacyjnego,
ustawieniaa hasła na pozziomie system
mu, administratora oraz
dysku tw
wardego, brrak możliwoości zmiany
y hasła
pozwalająącego na uru
uchomienie ssystemu bez podania
hasła adm
ministratora;
55) możliwośćć włączenia / wyłączeniaa zintegrowan
nej karty
dźwiękow
wej z poziomu BIOS;
66) możliwośćć włączenia//wyłączenia zintegrowaneej karty
sieciowej z poziomu BIIOS;
77) możliwośćć ustawienia portów
p
USB w trybie „no BOOT”,
czyli pod
dczas startu komputer
k
niee wykrywa urządzeń
u
bootującycch typu US
SB, natomiasst po uruch
homieniu
systemu operacyjnego porty
p
USB są aktywne;
88) możliwośćć wyłączania portów
p
USB
P
Procesor mu
usi osiągać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmniej 13490 punnktów PassMark CPU
M
Mark (wynik dostępny
d
pod adresem www
w.cpubenchm
mark.net).
332GB DDR4 2133MHz
2
EC
CC
1. 512G
GB SSD – 1sztt.
2. 2TB 7200 rpm – 2szt.
N
Napęd DVD--RW wraz z oprogramow
waniem do nag
grywania
ppłyt.
K
Karta graficzn
na musi osiąg
gać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmn
niej 8400 punnktów PassMaark G3D
adresem
M
Mark
(w
wynik
dostępny
d
pod
w
www.videocarrdbenchmark.net). Karta grraficzna musi posiadać
ssterownik z certyfikatami
c
producenta ooprogramowaania: esri
llub erdas.
2szt. moniitorów o poniżższych wymagganiach:
11) przekątna – min. 27”
22) format 16:9 lub 16:10
33) rozdzielczzość min. 4K 3840x2160
3
44) typ matryccy TFT IPS;
55) typ podśw
wietlenia – LED
D.
66) pełna regu
ulacja monito
ora (wysokośść, obrót, pocchylenie,
pivot)
K
Karta sieciow
wa 10/100/100
00 Ethernet RJ 45, zinteegrowana
z płytą głównąą, wspierającaa obsługę Wakke On LAN.
K
Karta dźwięko
owa zintegrow
wana z płytą ggłówną, zgodn
na z High
D
Definition Audio,
A
wew
wnętrzny głoośnik w obudowie
o
kkomputera.
11) Certyfikatt ISO9001 dla producenta spprzętu;
22) deklaracjaa zgodności CE
E;
33) komputer musi posiadaćć certyfikat EPPEAT Gold.
11) System op
peracyjny zgo
odny z opiseem zamieszczzonym w
Rozdziale 4.2;
22) Pakiet biurowy zgodn
ny z opisem
m zamieszczo
onym w
Rozdziale 4.1;
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144.

Wsparrcie techniczn
ne
producenta

155.

Wbuddowane porty

166.

Wymaagania dodatk
kowe

177.

Warunnki gwarancji

33) Oprogram
mowanie zabezpieczające zgodne z opisem
zamieszczzonym w rozdziale 4.3.
11) Możliwość telefoniczznego spraw
wdzenia kon
nfiguracji
sprzętowej
ej komputeraa oraz waruunków gwaraancji po
podaniu nu
umeru seryjneego;
22) dostęp do
o najnowszycch sterownikóów i uaktualnień na
stronie producenta zesttawu realizow
wany poprzez podanie
na dedyko
owanej stronie internetoweej producentaa numeru
seryjnego lub modelu.
11) Min. 3x Cyfrowe
C
wyjśccie video (np. D
DisplayPort);
22) Min. 6x USB
U – w tym min.
m 2 porty U
USB 3.0;
33) Min. 1x złłącze RJ-45;
44) złącze słu
uchawkowe sttereo i złączee mikrofonow
we (może
być współłdzielone);
55) wbudowan
ny układ TPM
M 1.2;
U
Uwaga: Wym
magana ilość i rozmieszc
zczenie (na zewnątrz
z
oobudowy kom
mputera) portó
ów USB nie m
może być osiąągnięta w
w
wyniku stosow
wania konwertterów, rozgałęęziaczy, przejściówek,
iitp.
11) Klawiaturra zgodna ze sttandardem USS QWERTY;
22) Mysz opty
yczna lub laserowa.
1) min. 3 latta gwarancji producenta nna części i ro
obociznę,
naprawa w miejscu użżytkowania, rreakcja serwiisowa w
następnym
m dniu roboczym od zgłoszzenia awarii, bezpłatna
b
pomoc telefoniczna w dni
d robocze prrzez min. 8h;
22) serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.
33) W przyp
padku awarii dyski tw
warde pozo
ostają u
Zamawiającego.

3.2 Sttacja grafi
ficzna typ 2
Wykonaawca dostarrczy stacjon
narne stacje graficzne spełniające
s
minimalne
m
w
wymaganiaa:

1..

N
Nazwa
elemeentu,
paarametru lub cechy
Typ

2..

Obudoowa

3..

BIOS

Lp.

Wymagania minimallne
S
Stacjonarna stacja graficzna. W ofeercie wymagane jest
ppodanie modeelu, symbolu oraz
o producentta.
1) Typu tower;
22) każdy kom
mputer musi być oznaczoony niepowtaarzalnym
numerem seryjnym um
mieszonym na obudowie, oraz musi
być wpisaany na stałe w BIOS.
1) Zgodny zee specyfikacjąą UEFI;
22) możliwośćć, bez uruchamiania syystemu operaacyjnego,
odczytaniaa z BIOS informacji, w szczzególności o:
 wersji BIOS,
k
wraaz z datą prod
dukcji,
 numerze seryjnym komputera
w pamięciami RAM,
R
 ilości i sposobie obłożenia slotów
 typie procesora wrraz z inform
macją o ilościi rdzeni,
wielko
ości pamięci cache,
 pojemn
ności zainstalo
owanego dyskku twardego,
 rodzajaach napędów optycznych,
 MAC adresie
a
zinteg
growanej kartyy sieciowej,
33) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owan
nia stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń;
44) możliwośćć, bez uruchomienia syystemu operaacyjnego,
ustawieniaa hasła na pozziomie system
mu, administratora oraz
dysku tw
wardego, brrak możliwoości zmiany
y hasła
pozwalająącego na uru
uchomienie ssystemu bez podania

6/37

Nr referrencyjny: BO-ZP.2610..33.2016.GII.K-GESUT
T. ZSIN-Fazza II.CAPAP
P

4..

Processor

5..
6..

Pamięęć RAM
Dyskii twardy

7..

Napędd optyczny

8..

Karty graficzne

9..

Monittory

100.

Karta sieciowa

11.

Wypoosażenie multimedialne

122.

Certyffikaty i standaardy

133.

Oproggramowanie

144.

Wsparrcie techniczn
ne
producenta

155.

Wbuddowane porty

hasła adm
ministratora;
55) możliwośćć włączenia / wyłączeniaa zintegrowan
nej karty
dźwiękow
wej z poziomu BIOS;
66) możliwośćć włączenia//wyłączenia zintegrowaneej karty
sieciowej z poziomu BIIOS;
77) możliwośćć ustawienia portów
p
USB w trybie „no BOOT”,
czyli pod
dczas startu komputer
k
niee wykrywa urządzeń
u
bootującycch typu US
SB, natomiasst po uruch
homieniu
systemu operacyjnego porty
p
USB są aktywne;
88) możliwośćć wyłączania portów
p
USB
P
Procesor mu
usi osiągać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmniej 13490 punnktów PassMark CPU
M
Mark (wynik dostępny
d
pod adresem www
w.cpubenchm
mark.net).
332GB DDR4 2133MHz
2
EC
CC
1. 240G
GB SSD – 1sztt.
2. 2TB 7200 rpm – 1szt.
N
Napęd DVD--RW wraz z oprogramow
waniem do nag
grywania
ppłyt.
22szt. kart grafficznych, z których każda m
musi osiągać w teście
w
wydajności PassMark
P
PerrformanceTesst co najmniiej 6400
ppunktów PasssMark G3D Mark
M
(wynik ddostępny pod adresem
w
www.videocarrdbenchmark.net). Karta grraficzna musi posiadać
ssterownik z certyfikatami
c
producenta ooprogramowaania: esri
llub erdas.
2szt. moniitorów o poniżższych wymagganiach:
1) przekątna – min. 24”
22) format 16:9 lub 16:10
33) rozdzielczzość min. 1920x1080 z częstottliwością
odświeżan
nia min. 120H
Hz
44) typ matryccy TFT IPS;
55) typ podśw
wietlenia – LED
D.
66) pełna regu
ulacja monito
ora (wysokośść, obrót, pocchylenie,
pivot)
K
Karta sieciow
wa 10/100/100
00 Ethernet RJ 45, zinteegrowana
z płytą głównąą, wspierającaa obsługę Wakke On LAN.
K
Karta dźwięko
owa zintegrow
wana z płytą ggłówną, zgodn
na z High
D
Definition Audio,
A
wew
wnętrzny głoośnik w obudowie
o
kkomputera.
1) Certyfikatt ISO9001 dlaa producenta ssprzętu;
22) deklaracjaa zgodności CE
E;
33) komputer musi posiadaćć certyfikat EPPEAT Gold.
44) System op
peracyjny zgo
odny z opiseem zamieszczzonym w
Rozdziale 4.2;
55) Pakiet biurowy zgodn
ny z opisem
m zamieszczo
onym w
Rozdziale 4.1;
66) Oprogram
mowanie zabezpieczające zgodne z opisem
zamieszczzonym w rozdziale 4.3.
1) Możliwośść telefoniczznego spraw
wdzenia kon
nfiguracji
sprzętoweej komputeraa oraz waruunków gwaraancji po
podaniu numeru
n
seryjneego;
22) dostęp do
o najnowszycch sterownikóów i uaktualnień na
stronie producenta zesttawu realizow
wany poprzez podanie
na dedyko
owanej stronie internetoweej producentaa numeru
seryjnego lub modelu.
1) Min. 4x Cyfrowe
C
wyjśccie video (np. DisplayPort);;
22) Min. 6x USB
U – w tym min.
m 2 porty U
USB 3.0;
33) Min. 1x złłącze RJ-45;
44) złącze słu
uchawkowe sttereo i złączee mikrofonow
we (może
być współłdzielone);
55) wbudowan
ny układ TPM
M 1.2;
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166.

Wymaagania dodatk
kowe

177.

Warunnki gwarancji

U
Uwaga: Wym
magana ilość i rozmieszc
zczenie (na zewnątrz
z
oobudowy kom
mputera) portó
ów USB nie m
może być osiąągnięta w
w
wyniku stosow
wania konwertterów, rozgałęęziaczy, przejściówek,
iitp.
1) Klawiaturra zgodna ze standardem
s
USS QWERTY;
22) Mysz opty
yczna lub laserowa.
1) min. 3 laata gwarancji producenta nna części i ro
obociznę,
naprawa w miejscu użytkowania, rreakcja serwisowa w
następnym
m dniu roboczzym od zgłoszzenia awarii, bezpłatna
b
pomoc tellefoniczna w dni
d robocze prrzez min. 8h;
22) serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.
33) W przyp
padku awarii dyski tw
warde pozo
ostają u
Zamawiającego.

3.3 Sttacja grafi
ficzna typ 3
Wykonaawca dostarrczy stacjon
narne stacje graficzne spełniające
s
minimalne
m
w
wymaganiaa:

1..

N
Nazwa
elemeentu,
paarametru lub cechy
Typ

2..

Obudoowa

3..

BIOS

4..

Processor

5..
6..

Pamięęć RAM
Dyskii twardy

Lp.

Wymagania minimallne
S
Stacjonarna stacja graficzna. W ofeercie wymagane jest
ppodanie modeelu, symbolu oraz
o producentta.
1) Typu tower;
22) każdy kom
mputer musi być oznaczoony niepowtaarzalnym
numerem seryjnym um
mieszonym na obudowie, oraz musi
być wpisaany na stałe w BIOS.
1) Zgodny zee specyfikacjąą UEFI;
22) możliwośćć, bez uruchamiania syystemu operaacyjnego,
odczytaniaa z BIOS informacji, w szczzególności o:
 wersji BIOS,
k
wraaz z datą prod
dukcji,
 numerze seryjnym komputera
w pamięciami RAM,
R
 ilości i sposobie obłożenia slotów
 typie procesora wrraz z inform
macją o ilościi rdzeni,
wielko
ości pamięci cache,
 pojemn
ności zainstalo
owanego dyskku twardego,
 rodzajaach napędów optycznych,
 MAC adresie
a
zinteg
growanej kartyy sieciowej,
33) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owan
nia stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń;
44) możliwośćć, bez uruchomienia syystemu operaacyjnego,
ustawieniaa hasła na pozziomie system
mu, administratora oraz
dysku tw
wardego, brrak możliwoości zmiany
y hasła
pozwalająącego na uru
uchomienie ssystemu bez podania
hasła adm
ministratora;
55) możliwośćć włączenia / wyłączeniaa zintegrowan
nej karty
dźwiękow
wej z poziomu BIOS;
66) możliwośćć włączenia//wyłączenia zintegrowaneej karty
sieciowej z poziomu BIIOS;
77) możliwośćć ustawienia portów
p
USB w trybie „no BOOT”,
czyli pod
dczas startu komputer
k
niee wykrywa urządzeń
u
bootującycch typu US
SB, natomiasst po uruch
homieniu
systemu operacyjnego porty
p
USB są aktywne;
88) możliwośćć wyłączania portów
p
USB
P
Procesor mu
usi osiągać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmniej 10250 punnktów PassMark CPU
M
Mark (wynik dostępny
d
pod adresem www
w.cpubenchm
mark.net).
116GB DDR4 2133MHz
2
EC
CC
1. 240G
GB SSD – 1sztt.
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7..

Napędd optyczny

8..

Karty graficzne

9..

Monittory

100.

Karta sieciowa

11.

Wypoosażenie multimedialne

122.

Certyffikaty i standaardy

133.

Oproggramowanie

144.

Wsparrcie techniczn
ne
producenta

155.

Wbuddowane porty

166.

Wymaagania dodatk
kowe

177.

Warunnki gwarancji

2. 1TB 7200 rpm – 1szt.
N
Napęd DVD--RW wraz z oprogramow
waniem do nag
grywania
ppłyt.
K
Karta graficzn
na musi osiąg
gać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmn
niej 2250 punnktów PassMaark G3D
adresem
M
Mark
(w
wynik
dostępny
d
pod
w
www.videocarrdbenchmark.net). Karta grraficzna musi posiadać
ssterownik z certyfikatami
c
producenta ooprogramowaania: esri
llub erdas.
2szt. moniitorów o poniżższych wymagganiach:
1) przekątna – min. 24”
22) format 16:10
33) rozdzielczzość min. 1920
0x1200
44) typ matryccy TFT IPS;
55) typ podśw
wietlenia – LED
D.
66) pełna regu
ulacja monito
ora (wysokośść, obrót, pocchylenie,
pivot)
K
Karta sieciow
wa 10/100/100
00 Ethernet RJ 45, zinteegrowana
z płytą głównąą, wspierającaa obsługę Wakke On LAN.
K
Karta dźwięko
owa zintegrow
wana z płytą ggłówną, zgodn
na z High
D
Definition Audio,
A
wew
wnętrzny głoośnik w obudowie
o
kkomputera.
1) Certyfikatt ISO9001 dlaa producenta ssprzętu;
22) deklaracjaa zgodności CE
E;
33) komputer musi posiadaćć certyfikat EPPEAT Gold.
77) System op
peracyjny zgo
odny z opiseem zamieszczzonym w
Rozdziale 4.2;
88) Pakiet biurowy zgodn
ny z opisem
m zamieszczo
onym w
Rozdziale 4.1;
99) Oprogram
mowanie zabezpieczające zgodne z opisem
zamieszczzonym w rozdziale 4.3.
1) Możliwośść telefoniczznego spraw
wdzenia kon
nfiguracji
sprzętoweej komputeraa oraz waruunków gwaraancji po
podaniu numeru
n
seryjneego;
22) dostęp do
o najnowszycch sterownikóów i uaktualnień na
stronie producenta zesttawu realizow
wany poprzez podanie
na dedyko
owanej stronie internetoweej producentaa numeru
seryjnego lub modelu.
1) Min. 2x Cyfrowe
C
wyjśccie video (np. DisplayPort);;
22) Min. 6x USB
U – w tym min.
m 2 porty U
USB 3.0;
33) Min. 1x złłącze RJ-45;
44) złącze słu
uchawkowe sttereo i złączee mikrofonow
we (może
być współłdzielone);
55) wbudowan
ny układ TPM
M 1.2;
U
Uwaga: Wym
magana ilość i rozmieszc
zczenie (na zewnątrz
z
oobudowy kom
mputera) portó
ów USB nie m
może być osiąągnięta w
w
wyniku stosow
wania konwertterów, rozgałęęziaczy, przejściówek,
iitp.
1) Klawiaturra zgodna ze standardem
s
USS QWERTY;
22) Mysz opty
yczna lub laserowa.
11) min. 3 laata gwarancji producenta nna części i ro
obociznę,
naprawa w miejscu użytkowania, rreakcja serwisowa w
następnym
m dniu roboczzym od zgłoszzenia awarii, bezpłatna
b
pomoc tellefoniczna w dni
d robocze prrzez min. 8h;
22) serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.
33) W przyp
padku awarii dyski tw
warde pozo
ostają u
Zamawiającego.
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3.4 Sttacja grafi
ficzna typ 4
Wykonaawca dostarrczy stacjon
narne stacje graficzne spełniające
s
minimalne
m
w
wymaganiaa:

1..

N
Nazwa
elemeentu,
paarametru lub cechy
Typ

2..

Obudoowa

3..

BIOS

4..

Processor

5..
6..

Pamięęć RAM
Dyskii twardy

7..

Napędd optyczny

8..

Karty graficzne

9..

Monittory

Lp.

Wymagania minimallne
S
Stacjonarna stacja graficzna. W ofeercie wymagane jest
ppodanie modeelu, symbolu oraz
o producentta.
11) Typu toweer;
22) każdy kom
mputer musi być oznaczoony niepowtaarzalnym
numerem seryjnym um
mieszonym na obudowie, oraz musi
być wpisaany na stałe w BIOS.
11) Zgodny zee specyfikacjąą UEFI;
22) możliwośćć, bez uruchamiania syystemu operaacyjnego,
odczytaniaa z BIOS informacji, w szczzególności o:
 wersji BIO
OS,
 numerze seryjnym
s
kom
mputera wraz z datą produkccji,
 ilości i spo
osobie obłożen
nia slotów pam
mięciami RAM
M,
 typie pro
ocesora wrazz z informaccją o ilości rdzeni,
wielkości pamięci cachee,
wardego,
 pojemnoścci zainstalowaanego dysku tw
 rodzajach napędów opty
ycznych,
wanej karty sieeciowej,
 MAC adreesie zintegrow
33) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owan
nia stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń;
44) możliwośćć, bez uruchomienia syystemu operaacyjnego,
ustawieniaa hasła na pozziomie system
mu, administratora oraz
dysku tw
wardego, brrak możliwoości zmiany
y hasła
pozwalająącego na uru
uchomienie ssystemu bez podania
hasła adm
ministratora;
55) możliwośćć włączenia / wyłączeniaa zintegrowan
nej karty
dźwiękow
wej z poziomu BIOS;
66) możliwośćć włączenia//wyłączenia zintegrowaneej karty
sieciowej z poziomu BIIOS;
77) możliwośćć ustawienia portów
p
USB w trybie „no BOOT”,
czyli pod
dczas startu komputer
k
niee wykrywa urządzeń
u
bootującycch typu US
SB, natomiasst po uruch
homieniu
systemu operacyjnego porty
p
USB są aktywne;
88) możliwośćć wyłączania portów
p
USB
P
Procesor mu
usi osiągać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmniej 13490 punnktów PassMark CPU
M
Mark (wynik dostępny
d
pod adresem www
w.cpubenchm
mark.net).
332GB DDR4 2133MHz
2
EC
CC
1. 512G
GB SSD – 1sztt.
2. 2TB 7200 rpm – 1szt.
N
Napęd DVD--RW wraz z oprogramow
waniem do nag
grywania
ppłyt.
K
Karta graficzn
na musi osiąg
gać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmn
niej 6400 punnktów PassMaark G3D
adresem
M
Mark
(w
wynik
dostępny
d
pod
w
www.videocarrdbenchmark.net). Karta grraficzna musi posiadać
ssterownik z certyfikatami
c
producenta ooprogramowaania: esri
llub erdas.
2szt. monitorów o poniższych wymaaganiach:
1) przekątna – min. 24”
22) format 16:9 lub 16:10
33) rozdzielczzość min. 1920x1080
44) typ matrycy TFT IPS;
55) typ podśw
wietlenia – LED.
66) pełna reg
gulacja monito
ora (wysokośść, obrót, pocchylenie,
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100.

Karta sieciowa

11.

Wypoosażenie multimedialne

122.

Certyffikaty i standaardy

133.

Oproggramowanie

144.

Wsparrcie techniczn
ne
producenta

155.

Wbuddowane porty

166.

Wymaagania dodatk
kowe

177.

Warunnki gwarancji

pivot)
K
Karta sieciow
wa 10/100/100
00 Ethernet RJ 45, zinteegrowana
z płytą głównąą, wspierającaa obsługę Wakke On LAN.
K
Karta dźwięko
owa zintegrow
wana z płytą ggłówną, zgodn
na z High
D
Definition Audio,
A
wew
wnętrzny głoośnik w obudowie
o
kkomputera.
11) Certyfikatt ISO9001 dla producenta spprzętu;
22) deklaracjaa zgodności CE
E;
33) komputer musi posiadaćć certyfikat EPPEAT Gold.
11) System op
peracyjny zgo
odny z opiseem zamieszczzonym w
Rozdziale 4.2;
22) Pakiet biurowy zgodn
ny z opisem
m zamieszczo
onym w
Rozdziale 4.1;
33) Oprogram
mowanie zabezpieczające zgodne z opisem
zamieszczzonym w rozdziale 4.3.
11) Możliwość telefoniczznego spraw
wdzenia kon
nfiguracji
sprzętowej
ej komputeraa oraz waruunków gwaraancji po
podaniu nu
umeru seryjneego;
22) dostęp do
o najnowszycch sterownikóów i uaktualnień na
stronie producenta zesttawu realizow
wany poprzez podanie
na dedyko
owanej stronie internetoweej producentaa numeru
seryjnego lub modelu.
11) Min. 4x Cyfrowe
C
wyjśccie video (np. D
DisplayPort);
22) Min. 6x USB
U – w tym min.
m 2 porty U
USB 3.0;
33) Min. 1x złłącze RJ-45;
44) złącze słu
uchawkowe sttereo i złączee mikrofonow
we (może
być współłdzielone);
55) wbudowan
ny układ TPM
M 1.2;
Uwaga: Wy
ymagana ilośść i rozmieszzczenie (na zewnątrz
z
obudowy komputera) portów U
USB nie mo
oże być
osiągniętaa w wyn
niku stosow
wania konw
werterów,
rozgałęziaaczy, przejśció
ówek, itp.
1) Klawiaturra zgodna ze standardem
s
USS QWERTY;
22) Mysz opty
yczna lub laserowa.
1) min. 3 laata gwarancji producenta nna części i ro
obociznę,
naprawa w miejscu użytkowania, rreakcja serwisowa w
następnym
m dniu roboczzym od zgłoszzenia awarii, bezpłatna
b
pomoc tellefoniczna w dni
d robocze prrzez min. 8h;
22) serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.
33) W przyp
padku awarii dyski tw
warde pozo
ostają u
Zamawiającego.

3.5 M
Mobilna staacja graficczna
Wykonaawca dostarrczy mobiln
ne stacje graaficzne spełniające min
nimalne wym
magania:

1.

Nazwa ellementu, para
ametru
lub cechy
Typ

2.

Ekran

3.

BIOS

Lp.

Wymag
gania minimaalne
Koomputer przeenośny typu notebook. W ofercie wym
magane jest
poodanie modelu
u, symbolu oraaz producentaa.
1)) przekątna – 15,6”;
2)) rozdzielczość min. 1920x
x1080;
3)) typ podświeetlenia – LED;
4)) Powłoka an
ntyodblaskowaa.
1)) Zgodny ze specyfikacją
s
UEFI;
U
2)) możliwość, bez uruchamiania systemu op
peracyjnego,
odczytania z BIOS inform
macji, w szczeególności o:
B
 wersji BIOS,
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4.

Procesor

5.
6.
7.

Pamięć RA
AM
Dysk twarddy
Karta grafiiczna

8.

Karta dźwiiękowa

9.

Karta sieciiowa

10..
11..
12..

Bezpieczeńństwo
Bateria i zaasilanie
Certyfikatyy i standardy

13..

Oprogramoowanie

14..

Wsparcie techniczne
t
pro
oducenta

15..

Wymaganiia dodatkowe

 numerzee seryjnym ko
omputera wrazz z datą produ
ukcji,
 ilości i sposobie
s
obłożżenia slotów ppamięciami RAM,
R
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzen
ni, wielkości
pamięci cache L2 i L3
3,
ości zainstalow
wanego dyskuu twardego,
 pojemno
 rodzajacch napędów op
ptycznych,
 MAC ad
dresie zintegro
owanej karty ssieciowej,
 kontroleerze audio;
3)) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owaania stacji
urządzeń
roboczej z zewnętrznych
z
4)) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owaania stacji
roboczej z USB;
U
5)) możliwość, bez uruchomienia systemu op
peracyjnego,
ustawienia hasła na po
oziomie systeemu, administratora oraz
dysku tward
dego, brak mo
ożliwości zmiiany hasła pozwalającego
na uruchom
mienie systemu
u bez podania hasła adminisstratora;
6)) możliwość włączenia / wyłączeniia zintegrow
wanej karty
sieciowej z poziomu BIO
OS;
7)) możliwość włączenia / wyłączenia portów USB
B z poziomu
BIOS;
8)) możliwość włączenia / wyłączenia
w
hassła dla dysku twardego;
t
Prrocesor mussi osiągać w teście wydajności PassMark
PeerformanceTest co najmnieej 5750 punktó
tów PassMark
k CPU Mark
(w
wynik dostępn
ny pod adresem
m www.cpubeenchmark.net)).
166GB DDR4, non-ECC;
n
Poojemność min
n. 1TB 7200rpm
Deedykowana (n
niezintegrowana) karta grafficzna osiągająca w teście
wyydajności PasssMark PerforrmanceTest coo najmniej 15
580 punktów
PaassMark G3
3D Mark (wynik doostępny pod
d adresem
ww
ww.videocard
dbenchmark.net). Karta ggraficzna mu
usi posiadać
steerownik z ceertyfikatami producenta
p
opprogramowan
nia: esri lub
erddas.
M
Min 24-bitowaa karta dźwięękowa zinteggrowana z płytą główną,
zggodna z High Definition,
D
wb
budowane głoośniki stereo.
1)) karta siecio
owa 10/100/1000 Etherneet RJ 45, zintegrowana
z
z płytą głów
wną, wspierająąca obsługę W
Wake On LAN
N;
2)) bezprzewod
dowa karta sieciowa W
WLAN 802.1
11 b/g/n/ac
zintegrowan
ny z płytą główną
g
lub w postaci weewnętrznego
modułu min
ni-PCI Expresss;
3)) wbudowany
y moduł Bluettooth.
1)) gniazdo zab
bezpieczenia przed
p
kradzieżżą.
1)) bateria min. 6 komorowaa
1)) Certyfikat ISO9001
I
dla producenta
p
sprrzętu
2)) deklaracja zgodności
z
CE
3)) komputer musi
m posiadać certyfikat EPE
EAT Gold.
1)
System
m operacyjny zgodny z oppisem zamiesszczonym w
Rozdziale 4.2;
2)) Pakiet biuro
owy zgodny z opisem zam
mieszczonym w Rozdziale
4.1;
3)) Oprogramowanie
opisem
zabeezpieczające
zgodne z
zamieszczonym w rozdziiale 4.3.
1)) Możliwość telefoniczneg
go sprawdzeniia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunk
ków gwaranccji po podan
niu numeru
seryjnego;
2)) dostęp do najnowszych
n
sterowników i uaktualnień
ń na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie
p
na
dedykowan
nej stronie internetowejj producentta numeru
seryjnego lu
ub modelu kom
mputera.
1)) 1x Cyfrowee wyjście video (np. DisplayyPort);
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16..

Warunki gwarancji

2)) min. 3x USB (w tym min
n.2x USB 3.0))
3)) możliwość podłączenia dedykowaneggo replikatoraa portów nie
zajmującego
o złącza USB,
4)) 1x port siecciowy RJ-45;
5)) złącze słuch
hawkowe stereo i złącze mikrofonowee (może być
współdzielo
one);
6)) czytnik kartt multimedialn
nych;
7)) czytnik liniii papilarnych
8)) wbudowanaa kamera HD;
9)) wbudowany
y mikrofon;
10)) wbudowany
y układ TPM 1.2;
11)) port zasilan
nia;
12)) klawiatura (układ
(
US -QW
WERTY)
13)) Touchpad z strefą przewiijania;
14)) torba dedyk
kowana do przenoszenia nnotebooka z minimum 2
komorami sygnowana
s
log
go producentaa komputera;
15)) zasilacz ded
dykowany do notebooka;
16)) bezprzewod
dowa mysz optyczna llub laserowa z rolką
(przewijania) sygnowanaa logo produceenta komputerra.
1)) Min. 3 lata gwarancji pro
oducenta na czzęści i robocizznę,
naprawa w miejscu użytk
kowania, reakccja serwisowaa w
następnym dniu roboczym
m od zgłoszennia awarii, bezzpłatna
pomoc teleffoniczna w dn
ni robocze przeez min. 8h;
2)) serwis urząd
dzenia musi być
b realizowanny przez Producenta lub
Autoryzowaanego Partnerra Serwisoweggo Producentaa.
3)) W przypadk
ku awarii dysk
ki twarde pozoostają u Zamaawiającego.

3.6 K
Komputer przenośny
p
y
Wykonaawca dostarrczy kompu
utery przenoośne spełniaające minim
malne wymaggania:

1.

Nazwa ellementu, para
ametru
lub cechy
Typ

2.

Ekran

3.

BIOS

Lp.

Wymag
gania minimaalne
Koomputer przeenośny typu notebook. W ofercie wym
magane jest
poodanie modelu
u, symbolu oraaz producentaa.
1)) przekątna – min. 14” mak
ks.14,1”;
x1080;
2)) rozdzielczość min. 1920x
3)) typ podświeetlenia – LED;
4)) Powłoka an
ntyodblaskowaa.
1)) Zgodny ze specyfikacją
s
UEFI;
U
peracyjnego,
2)) możliwość, bez uruchamiania systemu op
odczytania z BIOS inform
macji, w szczeególności o:
B
 wersji BIOS,
 numerzee seryjnym ko
omputera wrazz z datą produ
ukcji,
 ilości i sposobie
s
obłożżenia slotów ppamięciami RAM,
R
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzen
ni, wielkości
pamięci cache L2 i L3
3,
ości zainstalow
wanego dyskuu twardego,
 pojemno
 rodzajacch napędów op
ptycznych,
 MAC ad
dresie zintegro
owanej karty ssieciowej,
 kontroleerze audio;
3)) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owaania stacji
urządzeń
roboczej z zewnętrznych
z
4)) funkcja blokowania/od
b
dblokowania BOOT-owaania stacji
roboczej z USB;
U
5)) możliwość, bez uruchomienia systemu op
peracyjnego,
oziomie systeemu, administratora oraz
ustawienia hasła na po
dysku tward
dego, brak mo
ożliwości zmiiany hasła pozwalającego
na uruchom
mienie systemu
u bez podania hasła adminisstratora;
6)) możliwość włączenia / wyłączeniia zintegrow
wanej karty
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10..
11..
12..

13..

14..

Procesor

sieciowej z poziomu BIO
OS;
7)) możliwość włączenia / wyłączenia portów USB
B z poziomu
BIOS;
8)) możliwość włączenia / wyłączenia
w
hassła dla dysku twardego;
t
Prrocesor musi osiągać
o
w teśccie wydajnoścci BABCO Sy
ysmark 2014
coo najmniej 950
0 punktów (O
Overall Perform
mance) - wyn
nik dostępny
pood adresem: htttps://results.b
bapco.com).

Uw
waga: Zamaw
wiający zastrrzega sobie, iż w przyp
padku braku
wyyniku testu na
n stronie htttps://results.bbapco.com Oferent
O
musi
doostarczyć Zam
mawiającemu oprogramow
wanie testującee, komputer
doo testu oraz do
okładny opis metodyki
m
przeeprowadzoneg
go testu wraz
zw
wynikami w celu
c
ich spraw
wdzenia w terrminie nie dłu
uższym niż 3
(trrzy)
Dni robocze od
o otrzymaniaa
zawiadom
mienia
od
Zaamawiającego
o.
Pamięć RA
AM
8G
GB DDR3 lub
b DDR4, non-E
ECC;
Dysk twarddy
1)) Pojemność min. 250GB;
2)) dysk półprzzewodnikowy (SSD)
Karta dźwiiękowa
M
Min 24-bitowaa karta dźwięękowa zinteggrowana z płytą główną,
zggodna z High Definition,
D
wb
budowane głoośniki stereo.
Karta sieciiowa
1)) karta siecio
owa 10/100/1000 Etherneet RJ 45, zintegrowana
z
z płytą głów
wną, wspierająąca obsługę W
Wake On LAN
N;
2)) bezprzewod
dowa karta sieciowa W
WLAN 802.1
11 b/g/n/ac
zintegrowan
ny z płytą główną
g
lub w postaci weewnętrznego
modułu min
ni-PCI Expresss;
3)) wbudowany
y moduł Bluettooth.
Bezpieczeńństwo
gnniazdo zabezpieczenia przed
d kradzieżą.
Bateria i zaasilanie
baateria min. 4 komorowa
k
Certyfikatyy i standardy
1)) Certyfikat ISO9001
I
dla producenta
p
sprrzętu
2)) deklaracja zgodności
z
CE
3)) komputer musi
m posiadać certyfikat EPE
EAT Gold.
Oprogramoowanie
1)) System op
peracyjny zgodny z opissem zamieszzczonym w
Rozdziale 4.2;
4
2)) Pakiet biuro
owy zgodny z opisem zam
mieszczonym w Rozdziale
4.1;
3)) Oprogramowanie
opisem
zabeezpieczające
zgodne z
zamieszczonym w rozdziiale 4.3.
Wsparcie techniczne
t
pro
oducenta 1)) Możliwość telefoniczneg
go sprawdzeniia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunk
ków gwaranccji po podan
niu numeru
seryjnego;
2)) dostęp do najnowszych
n
sterowników i uaktualnień
ń na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie
p
na
dedykowan
nej stronie internetowejj producentta numeru
seryjnego lu
ub modelu kom
mputera.
Wymaganiia dodatkowe
1)) 1x Cyfrowee wyjście video (np. DisplayyPort);
2)) min. 3x USB (w tym min
n.2x USB 3.0))
3)) możliwość podłączenia dedykowaneggo replikatoraa portów nie
zajmującego
o złącza USB,
4)) 1x port siecciowy RJ-45;
5)) złącze słuch
hawkowe stereo i złącze mikrofonowee (może być
współdzielo
one);
6)) czytnik kartt multimedialn
nych;
7)) czytnik liniii papilarnych
8)) wbudowanaa kamera HD;
9)) wbudowany
y mikrofon;
10)) wbudowany
y układ TPM 1.2;
11)) port zasilan
nia;
12)) klawiatura (układ
(
US -QW
WERTY)
13)) Touchpad z strefą przewiijania;
14)) torba dedyk
kowana do przenoszenia nnotebooka z minimum 2
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15..

Warunki gwarancji

komorami sygnowana
s
log
go producentaa komputera;
15)) zasilacz ded
dykowany do notebooka;
16)) bezprzewod
dowa mysz optyczna llub laserowa z rolką
(przewijania) sygnowanaa logo produceenta komputerra;
17)) waga maksy
ymalnie 1,6kg
g (sam kompuuter).
1) Min. 3 lata gwarancji pro
oducenta na czzęści i robocizznę,
naprawa w miejscu użytk
kowania, reakccja serwisowaa w
następnym dniu roboczym
m od zgłoszennia awarii, bezzpłatna
pomoc teleffoniczna w dn
ni robocze przeez min. 8h;
2)) serwis urząd
dzenia musi być
b realizowanny przez Producenta lub
Autoryzowaanego Partnerra Serwisoweggo Producentaa;
3)) W przypadk
ku awarii dysk
ki twarde pozoostają u Zamaawiającego.

3.7 M
Monitor koomputerow
wy typ 1
Wykonaawca dostarrczy monito
or komputerrowy spełniający minim
malne wymaagania:

1.
2.
3.
4.
5.

Nazw
wa elementu,
parametru lub cech
hy
Przękątna ekranu
e
Format
Rozdzielczzość standardo
owa
Typ matryccy
Regulacje

6.

Wbudowanne porty (Min
n.)

7.
8.

Bezpieczeńństwo
Wymaganiia dodatkowe

9.

Wyposażennie

10.

Warunki gwarancji

Lp.

Wymagania minimalnee
Min. 223” maks. 24””
16:9 llub 16:10
Min. F
FullHD (1920
0 x 1080).
TFT IIPS z podświeetleniem LED
pełna regulacja monitora (wysok
kość, obrót, poochylenie, pivot)
1) 1xx gniazdo zasiilające;
2) 1xx D-Sub 15PIN
N;
3) 1xx HDMI lub DisplayPort.
D
Gniazzdo zabezpieczające typu Kensington.
K
Wbuddowane głośniik/i
1) K
Kabel zasilająccy
2) K
Kabel VGA
3) K
Kabel HDMI lu
ub DisplayPorrt
1) M
Min. 3 lata gwarancji
g
producenta na części i ro
obociznę,
naaprawa w miejscu
m
użyttkowania, reeakcja serwissowa w
naastępnym dniu
u roboczym od
d zgłoszenia aawarii;
2) seerwis urządzenia musi być realizowany przez Produccenta lub
A
Autoryzowaneg
go Partnera Seerwisowego PProducenta

3.8 M
Monitor koomputerow
wy typ 2
Wykonaawca dostarrczy monito
or komputerrowy spełniający minim
malne wymaagania:

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa eleementu, parametru
l cechy
lub
Przękątna ekranu
e
Format
Rozdzielczzość standardo
owa
Typ matryccy
Regulacje

6.

Wbudowanne porty (Min
n.)

7.
8.

Bezpieczeńństwo
Wymaganiia dodatkowe

9.

Wyposażennie

10.

Warunki gwarancji

Lp.

Wymaga
ania minimalnne
Minn. 21” maks. 22”
2
16:99 lub 16:10
Minn. FullHD (192
20 x 1080).
TFT
T IPS z podśw
wietleniem LED
D
pełnna regulacja monitora
m
(wyso
okość, obrót, ppochylenie, piivot)
1) 1x gniazdo zaasilające;
2) 1x D-Sub 15P
PIN;
3) 1x HDMI lub
b DisplayPort.
Gniaazdo zabezpieeczające typu Kensington.
Wbuudowane głośśnik/i
1) Kabel zasilająący
2) Kabel VGA
3) Kabel HDMI lub DisplayPort
1) Min. 3 lata gwarancji producenta
p
nna części i robociznę,
naprawa w miejscu użżytkowania, rreakcja serw
wisowa w
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następnym dn
niu roboczym od zgłoszeniaa awarii;
2) serwis urządzzenia musi by
yć realizowanny przez Producenta lub
Autoryzowan
nego Partnera Serwisowegoo Producenta

3.9 D
Drukarka kolorowa
k
A3
A
Wykonaawca dostarrczy drukark
kę kolorowąą A3 spełniiającą minim
malne wymaagania:

11.
122.

Nazw
wa elementu, parametru
p
lub cechy
Technnologia druku
Formaat
Funkccje
Obsłuugiwane języki
Rozdzzielczość druk
ku
Pamięęć operacyjna
Interfeejsy wejścia/w
wyjścia
Dupleex
Szybkkość druku
Pojem
mność podajnik
ków
papierru
Pojem
mność wyjściowa papieru
Materriały eksploataacyjne

133.

Warunnki gwarancji

Lp.
1..
2..
3..
4..
5..
6..
7..
8..
9..
100.

Wyma
agania minim
malne
Kolorowa laaserowa lub LE
ED.
A3.
Drukowanie jednostronne, drukowanie dwustronne.
PCL 5e, PCL
L 6, PDF.
Min 600 x 600dpi.
Min. 256 MB
B RAM
Port USB 2.0
0, port RJ-45 Ethernet 10/1 00.
Automatyczn
ny.
Min. 30 stron A4 na minu
utę mono (6000dpi).
Min. na 400
0 arkuszy, min
n. trzy podajnniki ( w tym
m jeden na
papier A4 i drugi
d
na papieer A3).
Min. na 200 arkuszy.
Dodatkowe materiały
m
eksp
ploatacyjne prroducenta dru
ukarki
pozwalające na wydruk min.
m 20000str. A4 (wartość
deklarowanaa przez produccenta.)
Min. 3 lata gwarancji
g
prod
ducenta na częęści i robocizn
nę,
naprawa w miejscu
m
użytko
owania, reakcj
cja serwisowa w
następnym dniu
d
roboczym
m od zgłoszeniia awarii. Serw
wis
urządzenia musi
m być realizzowany przezz Producenta lub
Autoryzowaanego Partneraa Serwisowegoo Producenta

3.10 U
Urządzeniee wielofunk
kcyjne A3 mono
Wykonaawca dosttarczy urząądzenie w
wielofunkcyjjne A3 mono
m
spełnniające miinimalne
wymagaania:

1..
2..

Nazw
wa elementu, parametru
p
lub cechy
Technnologia druku
Formaat

3..

Funkccje

4..
5..

Obsłuugiwane języki
Rozdzzielczość druk
ku

6..

Pamięęć

7..

Interfeejsy wejścia/w
wyjścia

8..
9..
11.

Dupleex
Szybkkość druku
Pojem
mność podajnik
ków
papierru
Pojem
mność wyjściowa papieru

122.

Skaneer

Lp.

100.

Wyma
agania minim
malne
Mono, lasero
owa lub LED.
A3.
Drukowanie jednostronn
ne, drukowannie dwustronn
ne, FAX,
skanowanie.
PCL 5e, PCL
L 6, PostScrip
pt.
600 x 600dp
pi.
Min. 2GB RAM
R
Wbudowany
y dysk twardy
Port USB 2.0 Hi-Speed, port
p RJ-45 Eth
thernet 10/100
0, port RJ11.
Automatyczn
ny.
Min. 25 stron A4 na minu
utę mono (6000dpi).
Min. na 100
00 arkuszy, min. trzy podajjniki ( w tym
m jeden na
papier A4 i drugi
d
na papieer A3).
Min. na 250 arkuszy.
1) Skanowanie w kolorze;
2) Maks. wielkość dok
kumentu - A33;
3) Autom
matyczny podaajnik o pojemnności min.100
0 stron;
4) Autom
matyczny duplex;
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5)
6)
7)
1)
2)

Prędko
ość skanowan
nia min. 40 stroon / min.;
Skanowanie do emaail, FTP, SMB
B;
Obsług
giwane typy plików
p
TIFF, PPDF, JPG.
Koloro
owy dotykowy
y wyświetlaczz do obsługi urządzenia
u
Orygin
nalna szafka (podstawa podd urządzenie)

133.

Dodattkowe wymag
gania

144.

Materriały eksploataacyjne

Dodatkowe materiały
m
eksp
ploatacyjne prroducenta urządzenia
pozwalające na wydruk min.
m 100000strr. A4 (wartośćć
deklarowanaa przez produccenta.)

155.

Warunnki gwarancji

Min. 3 lata gwarancji
g
prod
ducenta na częęści i robocizn
nę,
naprawa w miejscu
m
użytko
owania, reakcj
cja serwisowa w
następnym dniu
d
roboczym
m od zgłoszeniia awarii. Serw
wis
urządzenia musi
m być realizzowany przezz Producenta lub
Autoryzowaanego Partneraa Serwisowegoo Producenta

3.11 Seerwer plik
ków NAS
Wykonaawca dostarrczy serwer plików NA
AS spełniająący minimallne wymagaania:.

1..

N
Nazwa
elemeentu,
paarametru lub cechy
Typ

2..

Obudoowa

3..

Processor

4..
5..

Pamięęć RAM
Dyskii twarde

6..

Kontrroler pamięci masowej
m

7..

Zasilaacze

8..

Płyta główna
g

9..

Karty sieciowe

100.

Wbuddowane porty

11.

Dodattkowe funkcjee

122.

Certyffikaty i standaardy

Lp.

Wymagania minimallne
S
Sieciowy serw
wer plików NA
AS do montażżu w szafie ty
ypu rack.
W ofercie wymagane
w
jest podanie m
modelu, symbo
olu oraz
pproducenta.
11) przystosow
wana do monttażu w szafie rrack 19”;
22) maksymallna wielkość 2U;
2
33) min. 12sztt gniazd na dy
yski twarde 3,55”;
44) szyny do montażu
m
w szaafie 19”;
P
Procesor mu
usi osiągać w teście w
wydajności PassMark
P
P
PerformanceT
Test co najmn
niej 3250 punnktów Passmaark CPU
M
Mark
(w
wynik
dostępny
d
pod
adresem:
a
hhttp://www.cp
pubenchmark.n
net).
M
Min. 4GB DD
DR3 z możliwo
ością rozbudoowy do min. 32GB.
11) 8szt identy
ycznych dysk
ków 3,5”;
22) pojemność każdego dyssku min. 4TB ;
33) prędkość obrotowa min
n. 7200 obr/miin;
44) interfejs SATA;
S
55) dyski twaarde dedykow
wane do urząądzeń typu NAS
N
lub
zastosowaań profesjonallnych (enterprrise).
11) obsługiwaane tryby raid: min. 0,1,5,100;
22) obsługiwaane typy dyskó
ów: SATA;
M
Min. 2 szt., każdy o mocy
m
min. 4400W z możżliwością
ppodłączenia w czasie pracy.
M
Min. 2 woln
ne złącza PC
CI-E celem m
możliwości instalacji
i
oopcjonalnych kart rozszerzeeń;
11) przepustowość min.1Gb
b;
22) zainstalow
wane karta/kaarty muszą poosiadać min. 4 złącza
RJ45
33) Opcjonaln
na możliwośść instalacji karty sieciiowej o
przepustowości 10Gb
1) Min. 1x złłącze video (V
VGA, HDMI eetc.);
22) Min. 4x USB
U w tym min.2x USB3.0;;
U
Uwaga: Wym
magana ilość i rozmieszc
zczenie (na zewnątrz
z
oobudowy) porrtów USB niie może być osiągnięta w wyniku
sstosowania ko
onwerterów, ro
ozgałęziaczy, przejściówek
k, itp.
44) możliwośćć podłączeniaa min. 2szt. ddodatkowych półek na
dyski twarrde.
1) Certyfikatt ISO9001 dlaa producenta ssprzętu;
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133.

System
m operacyjny - funkcje

22)
1)
22)
33)
44)
11)

144.

Warunnki gwarancji – serwer
22)

155.

Warunnki gwarancji – dyski
twardee

1)
2)

deklaracjaa zgodności CE
E.
Obsługa autoryzacji
a
Wiindows AD i L
LDAP;
Wbudowaany serwer FTP i CIFS/SMB
B;
Obsługa protokołu iS
SCSI (MultiiLUN Targeet, LUN
Backup);
Kompatyb
bilność ze środowiskam
mi wirtualizaacyjnymi
Vmware vSphere,
v
Micrrosft Hyper-V
V.
min. 3 laata gwarancji producenta nna części i ro
obociznę,
naprawa w miejscu użytkowania, rreakcja serwisowa w
następnym
m dniu roboczzym od zgłoszzenia awarii;
serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.
min. 3 lataa gwarancji prroducenta na cczęści i robocciznę;
serwis urzządzenia musi być realizow
wany przez Pro
oducenta
lub Autory
yzowanego Paartnera Serwissowego Produ
ucenta.

3.12 Sttacja doku
ująca do la
aptopa
Wykonaawca dostarrczy stację dokującą
d
doo laptopa sp
pełniającą minimalne
m
w
wymagania:
Lp.

Nazw
wa elementu, parametru
p
lub cechy

1..

Typ

2..

Wypoosażenie

3..

Dodattkowe wymag
gania

4..

Warunnki gwarancji

Wyma
agania minim
malne
Stacja dokująca do kompu
utera wymieniionego w Rozzdziale 3.6
„Komputer przenośny”
p
1) 2x Cyfro
owe wyjście video
v
(np. DissplayPort, HD
DMI etc.);
2) min. 4x USB (w tym min.2x USB 33.0)
3) 1x port sieciowy
s
RJ-4
45;
4) złącze słłuchawkowe stereo
s
i złączee mikrofonowe;
5) złącze zasilania
1) Stacja dokująca
d
musi wykorzystyw
wać dedykowaane złącze
stacji do
okującej komp
putera wymiennionego w Ro
ozdziale
3.6 „Komputer przeno
ośny”;
2) Dołączo
ony dedykowaany zasilacz;
3) Dołączo
ona przewodow
wa klawiaturaa USB w stand
dardzie
US QW
WERTY.
Min. 3 lata gwarancji
g
prod
ducenta na częęści i robocizn
nę,
naprawa w miejscu
m
użytko
owania, reakcj
cja serwisowa w
następnym dniu
d
roboczym
m od zgłoszeniia awarii. Serw
wis
urządzenia musi
m być realizzowany przezz Producenta lub
Autoryzowaanego Partneraa Serwisowegoo Producenta

3.13 Seerwer rack
k
Wykonaawca dostarrczy serwer rack spełniiający minim
malne wymagania:

1..

Nazw
wa elementu, parametru
lub cech
hy
Typ

2..

Obudoowa

Lp.

Wyma
agania minim
malne
Serwer do montażu
m
w szafie typu rackk. W ofercie wymagane
w
jest podaniee modelu, sym
mbolu oraz prooducenta.
1) przystossowana do mo
ontażu w szafiie rack 19”;
2) maksym
malna wielkośćć 2U;
3) możliwo
ość podłączen
nia dysków w cczasie pracy;
4) min. 8szzt gniazd na dy
yski twarde;
5) wysuwaane szyny do montażu
m
w szaafie 19”;
6) konstruk
kcja obudowy
y powinna ppozwalać na demontaż
podzesp
połów bez kon
nieczności użyycia narzędzi.
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3..

Processor

4..

Pamięęć RAM

5..

Dyskii twarde

6..

Kontrroler pamięci masowej
m

7..

Zasilaacze

8..
9..
100.
11.

Napędd optyczny
Karta graficzna
Płyta główna
g
Karty sieciowe

122.

Wbuddowane porty

133.

System
m zarządzaniaa

144.

Oproggramowanie

155.

Certyffikaty i standaardy

166.

Wsparrcie techniczn
ne
producenta

1) jeden fizzyczny processor zgodny z aarchitekturą x86;
2) procesor z min. 6 fizy
ycznymi rdzenniami;
3) osiągająący w testach
h SPECint_rattes 2006 (resu
ult) wynik
nie gorsszy niż 268 pu
unktów (dla ooferowanej ko
onfiguracji,
zgodnejj co do ilościi procesorów i rdzeni). Wynik
W
testu
musi być
b
potwierrdzony przezz organizacjęę SPEC i
opublikowany na jej
j
oficjalnejj stronie in
nternetowej
(www.sspec.org)
4) możliwo
ość instalacji drugiego idenntycznego procesora
32GB DDR
R4 2133MT/s ECC z możlliwością rozb
budowy do
min.384GB.
1) 4szt iden
ntycznych dyssków;
2) Pojemność każdego dysku
d
min. 1T
TB;
m 7200 obr/m
3) prędkośść obrotowa min.
min;
4) interfejss NL-SAS;
5) dyski twarde
t
dopusszczone do użytku z ko
ontrolerem
pamięcii przez jego prroducenta;
6) możliwo
ość podłączen
nia dysków w czasie pracy.
1) Sprzętow
wy
kontroller
z
deedykowaną
pamięcią
o pojem
mności min. 10
024MB;
2) obsługiw
wane tryby raid: min. 0,1,5,,10;
3) obsługiw
wane typy dyssków: SATA i SAS;
4) możliwo
ość podłączen
nia dysków w czasie pracy.
Min. 2 sztt., każdy o mocy min. 450W z możliwością
podłączeniaa w czasie praccy.
Wewnętrzny
y napęd DVD-RW
Zintegrowan
na
Min. 4 złączza PCI-E;
1) przepusttowość min.10
0/100/1000 M
Mbit;
2) zainstalowane karta/k
karty muszą pposiadać min
n. 4 złącza
RJ45
1) Min. 1x VGA;
2) Min. 1xSerial (DB9)
3) Min. 4x USB;
Uwaga: Wymagana ilość i rozmiesszczenie (na zewnątrz
obudowy ko
omputera) porrtów USB niee może być ossiągnięta w
wyniku
stosowania
rozg
gałęziaczy,
konwerterrów,
przejściówek, itp.
1) możliwo
ość podłączen
nia się z serweerem za pomo
ocą zdalnej
konsoli w celu np. uru
uchomienia/reestartu maszyn
ny;
2) monitorowanie najważniejszychh parametrów pracy
peratur, stanuu macierzy raaid, pracy
serwera (m.in. temp
poszczególnych podzespołów);
1szt. licenccji na systeem operacyjnny zgodny z opisem
zamieszczon
nym w Rozzdziale 4.100 „Serwerow
wy system
operacyjny””.
1) Certyfik
kat ISO9001 dla
d producentaa sprzętu;
2) deklaraccja zgodności CE.
1) Możliwo
ość telefonicznego spraawdzenia ko
onfiguracji
sprzętow
wej komputeera oraz war
arunków gwaarancji po
podaniu
u numeru seryjjnego;
2) dostęp do najnowszych sterowniików i uaktu
ualnień na
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177.

Warunnki gwarancji

stronie producenta
p
zeestawu realizoowany poprzeez podanie
na dedy
ykowanej stronie internetow
wej producen
nta numeru
seryjneg
go lub modelu
u.
1) min. 3 lata gwarancjji producentaa na części i robociznę,
wisowa w
naprawaa w miejscu użytkowania,, reakcja serw
następny
ym dniu robocczym od zgło szenia awarii,, bezpłatna
pomoc telefoniczna
t
w dni robocze przez min. 8h
h.
2) serwis urządzenia
u
mu
usi być realizoowany przez Producenta
P
lub Auto
oryzowanego Partnera Serw
wisowego Producenta.

4. Wyykaz oproogramowania
1. Zakkup licencjji wymien
nionych w niniejszym
m rozdzialle jest uzu
zupełnieniem
m stanu
liceencyjnego dla
d systemów
w już eksplooatowanych
h w GUGiK
K.
2. Dlaa wyspecyyfikowanego
o w nini ejszym ro
ozdziale op
programow
wania, Wyk
konawca
zobbowiązany jest
j do udziielenia niew
wyłącznej liicencji Zam
mawiającem
mu lub przen
niesie na
Zam
mawiająceggo niewyłączne upraw
wnienia liccencyjne na
n czas wyynikający z zasad
liceencjonowannia określon
nych przez pproducenta danego rod
dzaju oproggramowaniaa, a jeśli
ten nie jest ogrraniczony czasowo
c
– nna czas nieo
oznaczony, tj. nieogranniczony w czasie
c
na
korrzystanie z dostarczone
d
ego oprogram
mowania sttandardowego.
3. Dosstarczone przez
p
Wyko
onawcę liceencje, o ilee nie wskazzano inaczeej, będą w polskiej
werrsji językow
wej.
4.

D
Dostarczonne przez Wykonawcę
W
ę licencje dla oprogrramowania, o którym
m mowa
w Rozdziale 4.1 „Pak
kiet biurowyy”, Rozdziaale 4.4 „Paakiet zarząddzania projektami”,
R
Rozdziale 4.5
4 „Pakiet graficznegoo modelowaania”, Rozd
dziale 4.10 „„Serwerowy
y system
ooperacyjny””:
1) licencje muszą
m
pozw
walać na sw
wobodne przzenoszenie pomiędzy maszynami (np. w
przypadkuu wymiany stacji robocczej lub serw
wera);
2) licencje muszą
m
pozw
walać na obniżenie wersji oprogramowannia (zainstaalowanie
starszej wersji).

4.1 Pakiet biurrowy
1. Wyykonawca dostarczy licencje paakietu Miccrosoft Off
ffice Professsional Plu
us 2016
lub równoważnnego pakiettu biuroweggo.
2. Wyykonawca może
m
dostarrczyć pakieet równowaażny, spełniiający nastęępujące wymagania
techhniczne:
1) wymaganiia odnośnie interfejsu uużytkownik
ka:
a) pełna polska werrsja językow
wa interfejsu
u użytkown
nika,
b) prostoota i intuicy
yjność obsłuugi, pozwaalająca na pracę osobom
m nieposiaadającym
umiejętności tech
hnicznych;
2) oprogramoowanie mussi umożliwiiać tworzen
nie i edycję dokumentóów elektron
nicznych
w ustalonyym formacie, który speełnia następujące warun
nki:
a) posiadda kompletn
ny i publiczznie dostępn
ny opis form
matu,
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3)
4)

5)
6)

7)

b) ma zddefiniowany
y układ infformacji w postaci XM
ML zgodniee z Załączn
nikiem 2
Rozpoorządzenia Rady Minnistrów z dnia 12 kwietnia
k
20012 r. w sprawie
Krajoowych Ram
m Interoperracyjności, minimalny
ych wymaagań dla rejestrów
r
publiccznych i wy
ymiany info
formacji w postaci elektronicznej oraz minim
malnych
wymaagań dla sysstemów teleeinformatyccznych (Dz. U. 2012, pooz. 526);
oprogramoowanie musi
m
umożlliwiać dosstosowanie dokumenttów i szablonów
do potrzebb instytucji;
w skład opprogramowania musząą wchodzić narzędzia
n
programistyc
p
czne umożlliwiające
automatyzzację pracy i wymianę danych pom
między dok
kumentami i aplikacjam
mi (język
makropoleeceń, język skryptowy));
do aplikaccji musi byćć dostępna ppełna dokum
mentacja w języku
j
polsskim;
pakiet zinttegrowanycch aplikacji biurowych musi zawieerać:
a) edytor tekstów,
yjny,
b) arkuszz kalkulacyj
c) narzęddzie do two
orzenia i praacy z lokaln
ną bazą dany
ych,
d) narzęddzie do przy
ygotowywaania i prowaadzenia prezzentacji,
e) narzęddzie do two
orzenia drukkowanych materiałów
m
informacyjn
i
nych,
f) narzęddzie do zarządzaniia informaacją prywatną (poccztą elektrroniczną,
kalenddarzem, kon
ntaktami i zzadaniami),
g) narzęddzie do two
orzenia notaatek przy po
omocy klaw
wiatury lub nnotatek odrręcznych
na ekrranie urządzzenia typu ttablet PC z mechanizm
mem OCR;
edytor tekkstów musi umożliwiać
u
ć:
a) edycjęę i formatow
wanie tekstuu w języku polskim wrraz z obsługgą języka polskiego
w zakkresie sprrawdzania pisowni i popraw
wności gr
gramatyczneej oraz
funkcj
cjonalnościąą słownika w
wyrazów bliskoznaczny
ych i autokoorekty,
b) wstaw
wianie oraz formatowannie tabel,
c) wstaw
wianie oraz formatowannie obiektów
w graficzny
ych,
d) wstaw
wianie wyk
kresów i ttabel z ark
kusza kalk
kulacyjnego (wliczającc tabele
przesttawne),
e) autom
matyczne nu
umerowaniee rozdziałów
w, punktów, akapitów, ttabel i rysun
nków,
f) autom
matyczne tw
worzenie spi sów treści,
g) formaatowanie naagłówków i stopek stron
n,
h) śledzeenie i po
orównywaniie zmian wprowadzonych przzez użytko
owników
w dokkumencie,
i) nagryywanie, tw
worzenie i edycję makr
m
auto
omatyzującyych wykonywanie
czynnności,
j) określlenie układu
u strony (piionowa/poziioma),
k) wydruuk dokumen
ntów,
l) wykonywanie koresponde
k
encji seryjnej bazująąc na daanych adreesowych
go i z narzęd
dzia do zarzządzania infformacją
pochoodzących z arkusza kallkulacyjneg
prywaatną,
m) pracę na doku
umentach utworzonycch przy pomocy pposiadanego
o przez
Zamaawiającego oprogramoowania Miccrosoft Worrd 2003 luub Microsoft Word
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2007, 2010 i 2013
2
z zappewnieniem
m bezprobleemowej konnwersji wsszystkich
elemeentów i atry
ybutów dokuumentu,
n) zabezzpieczenie dokumenttów hasłłem przed
d odczyteem oraz przed
wprow
wadzaniem modyfikacjji,
o) wymaagana jest dostępność
d
ddo oferowaanego edytora tekstu beezpłatnych narzędzi
umożliwiających
h wykorzyystanie go,, jako środowiska kreowaniaa aktów
normaatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązując
o
cym prawem
m,
p) wymaagana jest dostępność
d
ddo oferowaanego edytora tekstu beezpłatnych narzędzi
umożliwiających
h podpisannie podpiseem elektron
nicznym ppliku z zaapisanym
mentem
mocy
ceertyfikatu
kwalifikoowanego
dokum
przy
pom
zgodnie
z wym
maganiami obowiązują
o
ącego w Polsce prawa;
8) arkusz kallkulacyjny musi
m umożlliwiać:
a) tworzzenie raportó
ów tabelaryycznych,
b) tworzzenie wykresów liniowyych (wraz liinią trendu)), słupkowyych, kołowych,
c) tworzzenie arkuszzy kalkulaccyjnych zaawierających
h teksty, ddane liczbow
we oraz
formuuły przeprrowadzającee operacjee matemattyczne, loogiczne, teekstowe,
statysstyczne orazz operacje nna danych fiinansowych
h i na miaracch czasu,
d) tworzzenie raporttów z zewnnętrznych źrródeł danycch (inne arkkusze kalku
ulacyjne,
bazy danych
d
zgodne z ODB
BC, pliki tek
kstowe, plikii XML, WeebService),
e) obsługgę kostek OLAP orraz tworzeenie i edy
ycję kwereend bazodaanowych
i webowych. Narrzędzia wsppomagającee analizę staatystyczną i finansową, analizę
wariaantową i rozwiązywaniee problemów
w optymalizacyjnych,
f) tworzzenie raporttów tabeli pprzestawnych umożliw
wiających ddynamicznąą zmianę
wymiiarów oraz wykresów
w
bbazujących na
n danych z tabeli przeestawnych,
g) wyszuukiwanie i zamianę
z
dannych,
h) wykonywanie an
naliz danychh przy użyciiu formatow
wania warunnkowego,
i) nazyw
wanie komó
órek arkuszaa i odwoływ
wanie się w formułach ppo takiej naazwie,
j) nagryywanie, tw
worzenie i edycję makr
m
auto
omatyzującyych wykonywanie
czynnności,
k) formaatowanie czasu, daty i w
wartości fin
nansowych z polskim fo
formatem,
l) zapis wielu arkusszy kalkulaccyjnych w jednym
j
plik
ku,
m) zachoowanie pełn
nej zgodnoości z form
matami plik
ków utworzzonych za pomocą
posiaddanego przzez Zamaw
wiającego oprogramow
o
wania Micrrosoft Excel 2003
oraz Microsoft
M
Excel
E
2007, 2010 i 2013, z uwzglęędnieniem ppoprawnej realizacji
r
użytyych w nich funkcji
f
specj
cjalnych i makropoleceń
m
ń,
n) zabezzpieczenie dokumenttów hasłłem przed
d odczyteem oraz przed
wprow
wadzaniem modyfikacjji;
nia i pracy z lokalną baazą danych musi
m umożlliwiać:
9) Narzędziee do tworzen
a) Twoorzenie bazy
y danych prrzez zdefiniiowanie:
i. tabel sk
kładającychh się z unik
katowego kllucza i pól różnych ty
ypów, w
tym tek
kstowych i liiczbowych.
i relacji pomiędzy
ii.
p
taabelami
iiii. formulaarzy do wprrowadzania i edycji dan
nych
ivv. raportów
w
22/37

Nr referrencyjny: BO-ZP.2610..33.2016.GII.K-GESUT
T. ZSIN-Fazza II.CAPAP
P
b)
c)
d)

Edyycję danych i zapisywannie ich w lo
okalnie przeechowywaneej bazie dan
nych
Twoorzenie bazy
y danych prrzy użyciu zdefiniowan
z
nych szablonnów
Połąączenie z danymi
d
zew
wnętrznymii, a w szcczególności z innymi bazami
danyych zgodny
ymi z ODBC
C, plikami XML,
X
arkusszem kalkullacyjnym.
10) narzędzie do przygoto
owywania i prowadzen
nia prezentaacji musi um
możliwiać:
a) przyggotowywanie prezentacj
cji multimed
dialnych,
b) prezenntowanie prrzy użyciu pprojektora multimedial
m
lnego,
c) drukoowanie w fo
ormacie umoożliwiającym robienie notatek,
d) zapisaanie jako prrezentacja tyylko do odcczytu,
e) nagryywanie narraacji i dołączzanie jej do prezentacji,
f) opatryywanie slajd
dów notatkaami dla prezzentera,
g) umiesszczanie i formatowaanie tekstów
w, obiektów
w graficznnych, tabel,, nagrań
dźwięękowych i wideo,
w
h) umiesszczanie tab
bel i wykressów pochod
dzących z arkusza kalkuulacyjnego,
i) odświieżenie wy
ykresu znajjdującego się w preezentacji poo zmianie danych
w źróódłowym ark
kuszu kalkuulacyjnym,
j) możliiwość tworzzenia animaacji obiektów
w i całych slajdów,
s
k) prowaadzenie preezentacji w trybie prrezentera, gdzie
g
slajdy
dy są widoczne na
jednyym monitorzze lub projjektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki
prezenntera,
l) pełna zgodność z formatam
mi plików utw
worzonych za pomocąą posiadaneg
go przez
Zamaawiającego oprogramow
wania MS PowerPoint
P
t 2003, MSS PowerPoin
nt 2007,
2010 i 2013;
11) narzędzie do tworzen
nia drukowaanych materriałów informacyjnych musi umożżliwiać:
macyjnych,
a) tworzzenie i edycjję drukowannych materiiałów inform
b) tworzzenie materiiałów przy uużyciu dostępnych z naarzędziem sszablonów: broszur,
biulettynów, katalogów,
c) edycjęę poszczegó
ólnych stronn materiałów
w,
d) podział treści na kolumny,
e) umiesszczanie eleementów graaficznych,
f) wykorzystanie mechanizmu
m
u korespondencji seryjn
nej,
g) płynnne przesuwaanie elementtów po całej
ej stronie pu
ublikacji,
h) ekspoort publikacjji do formattu PDF orazz TIFF,
i) wydruuk publikacj
cji,
j) możliiwość przyg
gotowywaniia materiałó
ów do wydru
uku w standdardzie CM
MYK;
12) narzędzie do zarządzzania inform
macją pryw
watną (poczttą elektroniiczną, kalen
ndarzem,
kontaktam
mi i zadaniam
mi) musi um
możliwiać:
a) pobieranie i wysy
yłanie poczzty elektroniicznej z serw
wera pocztoowego,
b) przechhowywaniee wiadomośści na serw
werze lub w lokalnym
m pliku two
orzonym
z zasttosowaniem
m efektywnej
ej kompresjii danych,
c) filtrow
wanie niech
hcianej pocczty elektrronicznej (S
SPAM) oraaz określan
nie listy
zablokkowanych i bezpiecznyych nadawcców,
d) tworzzenie katalog
gów, pozwaalających kaatalogować pocztę elekktroniczną,
e) autom
matyczne gru
upowanie ppoczty o tym
m samym tytule,
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f) tworzzenie regułł przenosząących auto
omatycznie nową poocztę elektrroniczną
do okkreślonych katalogów bazując na słowach zawartychh w tytule, adresie
nadaw
wcy i odbiorrcy,
g) oflagoowanie poczty elektrronicznej z określeniem terminnu przypom
mnienia,
oddzielnie dla naadawcy i adr
dresatów,
h) mechaanizm ustaalania liczbby wiadom
mości, któree mają byćć synchron
nizowane
lokalnnie,
i) zarząddzanie kalen
ndarzem,
j) udostęępnianie kalendarza
k
innym uży
ytkownikom
m z możliiwością ok
kreślania
upraw
wnień użytkowników,
k) przeglądanie kaleendarza innnych użytkowników,
l) zapraszanie uczzestników na spotkaanie, co po
p ich akc
kceptacji powoduje
autom
matyczne wp
prowadzeniie spotkaniaa w ich kalen
ndarzach,
m) zarząddzanie listą zadań,
n) zlecannie zadań in
nnym użytkoownikom,
o) zarząddzanie listą kontaktów,,
p) udostęępnianie lissty kontaktóów innym użżytkowniko
om,
q) przeglądanie listy
y kontaktów
w innych użżytkowników
w,
r) możliiwość przesyłania konttaktów innym użytkown
ników.
3. Wyymagania, o których mowa
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o którejj mowa w ust. 1, oznacza, że zaproponow
z
wany pakiet będzie
speełniał następpujące waru
unki:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność pakieetu równow
ważnego niie może by
yć gorsza ood funkcjo
onalności
pakietu okkreślonego w ust. 1;
p
równ
noległą wsspółpracę i pełną
3) pakiet róównoważny musi zappewniać pełną,
funkcjonaalną zamienn
ność z pakieetem wymieenionym w ust. 1.

4.2 Syystem opeeracyjny
1. Dosstarczane przez Wykonawcę kkomputery i stacje graficzne, o których
h mowa
wR
Rozdziale 3 „Wykaz sprzętu”, m
muszą posiiadać zainsstalowane 664 bitowe systemy
opeeracyjne Miicrosoft Wiindows 7 P
Professional, Windows 8.1 Pro lub
ub Windowss 10 Pro
w ppolskiej werrsji językow
wej.
2. Wyykonawca może dosstarczyć roozwiązanie równoważne spełniiające nasstępujące
wym
magania tecchniczne:
1) dostępne dwa
d rodzajee graficzneggo interfejsu
u użytkowniika, w tym:
a) klasycczny, umożliwiający obbsługę przy
y pomocy kllawiatury i m
myszy,
b) dotykkowy umożżliwiający ssterowanie dotykiem na urządzzeniach typ
pu tablet
lub monitorach
m
dotykowych
d
h;
2) interfejsy użytkownika dostępnne w wielu językach do
d wyboru – w tym Polskim
i Angielskkim;
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3) możliwośćć dokonyw
wania akttualizacji i popraweek system
mu przez Internet
z możliwoością wyborru instalowaanych popraawek;
4) możliwośćć dokonywaania uaktuaalnień sterow
wników urzządzeń przezz Internet – witrynę
producentta systemu;
5) darmowe aktualizacjje w ramaach wersjii systemu operacyjneego przez Internet
(niezbędnee aktualizaccje, popraw
wki, biuletyn
ny bezpieczeństwa musszą być dosstarczane
bez dodatkkowych opłłat) – wymaagane podan
nie nazwy sttrony serweera WWW;
6) internetow
wa aktualizaacja zapewnniona w języ
yku polskim
m;
7) wbudowanna zapora internetow
wa (firewalll) dla ochrrony połączzeń interneetowych;
zintegrow
wana z system
mem konsoola do zarząądzania ustaawieniami zzapory i regu
ułami IP
v4 i v6;
8) zlokalizow
wane w jęęzyku polsskim, co najmniej
n
następujące
n
elementy:: menu,
odtwarzaccz multimed
diów, pomocc, komunikaty systemo
owe;
9) wsparcie dla
d większo
ości powszeechnie używ
wanych urząądzeń peryfe
feryjnych (d
drukarek,
urządzeń sieciowych,
s
, standardów
w USB, Plu
ug&Play, Wi-Fi);
W
10) funkcjonaalność autom
matycznej zzmiany dom
myślnej dru
ukarki w zzależności od
o sieci,
do której podłączony
p
jest kompuuter;
11) interfejs użytkownik
ka działaj ący w trrybie grafficznym z elementam
mi 3D,
zintegrow
wana z interrfejsem użyytkownika interaktywn
na część ppulpitu służącą do
uruchamiaania aplikaccji, które uużytkownik może dow
wolnie wym
mieniać i po
obrać ze
strony prooducenta;
12) możliwośćć zdalnej automatyczznej instalaacji, konfig
guracji, adm
ministrowan
nia oraz
aktualizow
wania system
mu;
13) zabezpieczzony hasłem hierarrchiczny dostęp
d
do systemu, konta i profile
użytkowniików zarzządzane zddalnie; praaca system
mu w trybbie ochron
ny kont
użytkowniików;
14) zintegrow
wany z systeemem modu
duł wyszukiiwania informacji (plikków różneg
go typu)
dostępny z kilku poziomów:
p
poziom menu,
m
pozio
om otwarteego okna systemu
operacyjneego; system
m wyszukiw
wania oparty
y na konfigu
urowalnym przez użytk
kownika
module inndeksacji zasobów lokaalnych;
wane z systemem
s
ym narzęędzia zwaalczające złośliwe
15) zintegrow
operacyjny
oprogramoowanie; aktualizacje ddostępne u producentaa nieodpłatnnie bez ograniczeń
czasowychh;
16) funkcje związane
z
z obsługą kkomputerów
w typu TA
ABLET PC
C, z wbudowanym
modułem „uczenia się” pisma użżytkownika – obsługa języka polskkiego;
17) funkcjonaalność rozp
poznawania mowy, pozwalającą na sterow
wanie kom
mputerem
głosowo, wraz
w z mod
dułem „uczeenia się” gło
osu użytkow
wnika;
18) zintegrow
wany z sy
ystemem operacyjny
ym modułł synchronnizacji ko
omputera
z urządzenniami zewnętrznymi;
p
w jęęzyku polsk
kim;
19) wbudowanny system pomocy
20) możliwośćć przystoso
owania staanowiska dla
d osób niepełnospra
n
awnych (np
p. słabo
widzącychh);
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21) możliwośćć zarządzan
nia stacją roboczą po
oprzez polityki – przzez politykęę należy
rozumieć zestaw reg
guł definiuj ących lub ograniczająących funkccjonalność systemu
lub aplikacji;
22) wdrażaniee IPSEC opaarte na polittykach – wd
drażanie IPS
SEC oparte na zestawaach reguł
definiujących ustawieenia zarządzzanych w sp
posób centralny;
23) automatycczne występ
powanie i użżywanie (w
wystawianie)) certyfikatóów PKI X.5
509;
24) wsparcie dla
d logowan
nia przy pom
mocy smartcard;
25) rozbudow
wane polityk
ki bezpieczzeństwa – polityki
p
dlaa systemu ooperacyjneg
go i dla
wskazanycch aplikacjii;
26) system posiada
p
narrzędzia słuużące do administracji, do w
wykonywaniia kopii
zapasowycch polityk i ich odtwarrzania oraz generowani
g
ia raportów z ustawień polityk;
27) wsparcie dla Java i .NET Fram
mework 1.1
1 i 2.0 i 3..0 – możliw
wość uruch
homienia
aplikacji działających
d
h we wskazaanych środo
owiskach;
28) wsparcie dla
d JScript i VBScript – możliwośść uruchamiiania interprretera polecceń;
29) zdalna poomoc i współdzieleniie aplikacji – możliw
wość zdalneego przejęccia sesji
zalogowannego użytko
ownika celeem rozwiązaania problem
mu z kompuuterem;
30) rozwiązannie służącee do autoomatyczneg
go zbudow
wania obrazzu system
mu wraz
z aplikacjaami. Obrazz systemu służyć maa do autom
matycznegoo upowszechnienia
systemu operacyjneg
o
go inicjow
wanego i wykonywan
w
ego w całłości poprzzez sieć
komputeroową;
31) rozwiązannie ma umożżliwiać wdrrożenie now
wego obrazu
u poprzez zddalną instalaację;
32) graficzne środowisko
o instalacji i konfiguraccji;
33) transakcyjjny system plików poozwalający na stosowaanie przydzziałów (ang
g. quota)
na dysku dla
d użytkow
wników orazz zapewniajjący większzą niezawoddność i pozw
walający
tworzyć kopie zapaso
owe;
34) zarządzannie kontami użytkownikków sieci oraz urządzeeniami sieciiowymi tj. drukarki,
d
modemy, woluminy dyskowe,
d
ussługi katalo
ogowe;
mu;
35) udostępniaanie modem
matyczne
36) oprogramoowanie dlla tworzennia kopii zapasowycch (Backuup); autom
wykonywaanie kopii plików z możliwością automatycznego prrzywrócenia wersji
wcześniejszej;
37) możliwośćć przywracaania plików
w systemowy
ych;
38) system opperacyjny musi
m posiadaać funkcjon
nalność pozw
walającą naa identyfikaację sieci
komputeroowych, do którychh jest podłączony,
p
zapamięttywanie ustawień
u
i przypisyw
wanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefinio
owanymi
odpowiednnio do kateg
gorii ustawiieniami zap
pory sieciow
wej, udostęppniania plikó
ów itp.);
39) możliwośćć blokowaania lub ddopuszczania dowoln
nych urząddzeń peryfeeryjnych
za pomocąą polityk grupowych (nnp. przy uży
yciu numeró
ów identyfikkacyjnych sprzętu).
s
3. Wyymagania, o których mowa
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o którejj mowa w ust. 1, ozn
nacza, że zaproponow
z
wany system
m będzie
speełniał następpujące waru
unki:

26/37

Nr referrencyjny: BO-ZP.2610..33.2016.GII.K-GESUT
T. ZSIN-Fazza II.CAPAP
P
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność systeemu równow
ważnego nie
n może by
yć gorsza ood funkcjo
onalności
systemu określonego
o
w ust. 1;
3) system róównoważny
y musi zaapewniać pełną,
p
rów
wnoległą w
współpracę i pełną
funkcjonaalną zamienn
ność z systeemem wymiienionym w ust. 1.

4.3 O
Oprogramoowanie zab
bezpieczajjące
1. Wyykonawca dostarczy
d
licencje na ooprogramow
wanie antyw
wirusowe zzawierające funkcję
fireewall’a z 36
3 miesięcczna subskrrypcją. Op
programowaanie antyw
wirusowe musi
m
być
kom
mpatybilne z posiadanąą przez zam
mawiającego
o konsolą administracy
a
yjną ESET Remote
Adm
ministrator (ESET Secure Enterprrise).

4.4 Pakiet zarzządzania projektamii
1. Wyykonawca dostarczy licencje pakietu Microsoftt Project Standard
d 2016
lub równoważnnego zapew
wniającego m
możliwość wspomagan
w
nia dla prow
wadzenia pro
ojektów,
mięędzy innymi w zakresiee tworzeniaa, oraz wdrażania szablo
onów planóów projektów
w.
2. Wyykonawca może
m
dostarrczyć pakieet równowaażny, spełniiający nastęępujące wymagania
techhniczne:
1) elastycznee zarządzaniie pracą;
2) zaawansow
wane narzędzia do zespołoweg
go zarządzzania projek
ektami i portfelem
projektów
w;
3) generowannie raportów
w;
4) planowaniie i udostępnianie wym
maganych in
nformacji o projekcie;
5) definiowaanie projektó
ów;
6) przygotow
wanie harmo
onogramów
w, w tym:
a) opis listy zadań do
d wykonannia,
ury hierarchhicznej zadaań (WBS),
b) określlenie struktu
c) określlenie zależn
ności międzzy zadaniam
mi – relacje;
7) tworzenie planów bazzowych;
ów;
8) zapisywannie projektó
9) przygotow
wanie szablonów harm
monogramów
w i opublik
kowanie ich
ch do repozzytorium
szablonów
w;
10) automatycczne przeekształcaniee inicjatyw
w projekttowych w projekty
y przy
wykorzysttaniu szablo
onów projekktowych;
11) w zależnoości od wyb
branych kattegorii dla inicjatywy
i
projektowej
p
j, tworzony
y projekt
powinien zawierać haarmonogram
m charaktery
ystyczny dla danego tyypu projektu
u;
12) opcje auttomatyczneg
go planow
wania termin
nów zadań
ń, wyliczająące daty i okresy
trwania;
13) wizualizaccja osi czasu
u przedstaw
wiającej harm
monogram i plan projeektu;
d planowaania krocząącego i tworrzenia progn
noz, wykorzzystujących
h ręcznie
14) wsparcie dla
wprowadzzone do harm
monogramuu zadania su
umaryczne;
15) identyfikaacja braków
w zasobów poprzez po
orównanie zaplanowannych ręczniie zadań
sumarycznnych z inforrmacjami sppływającym
mi z podzadaań;

27/37

Nr referrencyjny: BO-ZP.2610..33.2016.GII.K-GESUT
T. ZSIN-Fazza II.CAPAP
P
16) definicja aktywnych
a
i nieaktywnnych zadań
ń, umożliwiaająca przepprowadzeniee analizy
wielowariantowej;
17) bilansowaanie nadmiiernie przyydzielonych
h zasobów
w – zarów
wno autom
matycznie
dla całegoo harmonogrramu, jak i rręcznie dla poszczególlnych zadańń;
18) grupowannie projektów
w według zaadanych kry
yteriów, w tym:
t
a) etap projektu,
p
b) lokaliizacja projek
ktu,
c) kierow
wnik projek
ktu,
d) itp.;
19) sygnalizaccja graficzna opóźnieniia zadania względem
w
planu bazow
wego, w tym
m:
a) inform
macja czy jeest plan bazzowy,
b) inform
macja o odcchyleniu wzzględem czaasu,
c) inform
macja o odcchylenia wzgględem kossztu,
d) inform
macja o odcchyleniach w
względem pracy;
p
20) śledzenie postępu
p
reaalizacji projeektu, w tym
m:
a) analizza czasu,
b) analizza kosztu,
c) analizza godzin prrzepracowannych;
21) zmiana włłaściciela prrojektu;
22) dynamicznna zmiana właściciela
w
pprojektu, zg
godnie z wy
yborem kierrownika pro
ojektu;
23) kontrola zmian
z
pól opisującycch projekt – zmianę pól może dokonywaać tylko
administraator lub biurro projektów
w;
24) łatwą anallizę danych poprzez deefiniowanie filtrów dla kolumn;
25) szeroki zaakres formattowania tekkstu;
26) natywna integracja z składnikkami pakieetu biuroweego między
zy innymi poprzez
możliwośćć przenoszeenia informaacji do aplik
kacji pakiettu biuroweggo przy zach
howaniu
formatowaania dzięki funkcjom kkopiowania i wklejania.
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
3. Wyymagania, o których mowa
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o którejj mowa w ust. 1, oznacza, że zaproponow
z
wany pakiet będzie
speełniał następpujące waru
unki:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność pakieetu równow
ważnego niie może by
yć gorsza ood funkcjo
onalności
pakietu okkreślonego w ust. 1;
3) pakiet róównoważny musi zappewniać pełną,
p
równ
noległą wsspółpracę i pełną
funkcjonaalną zamienn
ność z pakieetem wymieenionym w ust. 1.

4.5 Pakiet grafficznego modelowan
m
nia
1. Wyykonawca dostarczy licencje pakietu Microsoft
M
Visio Staandard 2016 lub
rów
wnoważnegoo służącego
o do graficzznego modeelowania w postaci wekktorowej: procesów
p
biznnesowych, procesów obiegu infformacji, schematów
s
organizacyyjnych, diaagramów
siecciowych oraaz harmonogramów.
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2. Wyykonawca może
m
dostarrczyć pakieet równowaażny, spełniiający nastęępujące wymagania
techhniczne:
1) możliwośćć otwieraniia i przegląądania rysun
nków przy użyciu bezzpłatnie dosstępnego
narzędzia;;
2) możliwośćć importu i eksportu doo formatu pllików zgodn
nych z AutooCAD;
3) możliwośćć graficznego obrazow
wania i anaalizowania danych pobbieranych z plików
xls/xlsx, baz
b danych dostępnych
d
h przez ODB
BC na diagramach;
4) możliwośćć budowy diagramóów przestaawnych, które są kkolekcją kształtów
k
uporządkoowanych w struktuurę drzew
wa, która pomaga analizowaćć dane
i podsumoowywać je w zrozumiaałym formaccie wizualnym – taki ddiagram zacczyna się
od kształttu nazywan
nego węzłem
m najwyższzego poziom
mu, który zzawiera infformacje
zaimportoowane z ark
kusza, tabelii, widoku lub modułu; węzeł naj wyższego poziomu
p
można podzielić na poziom
p
węzzłów podrzęędnych, aby
y dane możn
żna było wy
yświetlać
w różny spposób;
5) udostępniaanie gotow
wych szabloonów służących do wizualizowan
w
ania i uspraawniania
procesów biznesowy
ych, śledzeenia projek
któw i zassobów, ukłładania sch
hematów
organizacjji, mapow
wania siecii, tworzen
nia diagram
mów obszzarów bud
dowy i
optymalizacji systemów.
6) wymaganee są szablon
ny graficzneego modelowania w po
ostaci wektoorowej:
a) procesów bizneso
owych,
u informacjii,
b) procesów obiegu
matów organ
nizacyjnychh,
c) schem
d) diagraamów siecio
owych,
e) harmoonogramów
w;
7) funkcja autołączeni
a
a, która automatyczznie łączy kształty, równomieernie je
rozmieszccza i wyrów
wnuje do zaałożonej siaatki; przeno
oszenie połąączonych kształtów
k
nie rozłąccza ich, tyllko powoduuje automatyczne wyttyczenie noowej trasy łącznika
między nim
mi;
w z danym
mi umożliwiające uzysk
kanie obrazuu procesu, projektu
8) połączeniee diagramów
lub system
mu pozwalaające na iidentyfikow
wanie kluczzowych treendów, pro
oblemów
i wyjątków
w, a następn
nie określannie właściweego sposobu
u postępowa
wania;
9) graficzne raporty z informacjaami o projektach do wizualizaccji komplek
ksowych
informacjii o projek
ktach; umożżliwienie generowani
g
a raportów
w, które po
ozwalają
śledzić innformacje o zadaniachh, właścicielach, rolach
h i obowiąązkach doty
yczących
projektów
w, a także przedstaw
wiają złożo
one struktu
ury własnoości w prrojekcie;
możliwośćć automaty
ycznego moodyfikowan
nia raportów
w w miaręę zmian in
nformacji
o projektaach.
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
3. Wyymagania, o których mowa
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o którejj mowa w ust. 1, oznacza, że zaproponow
z
wany pakiet będzie
speełniał następpujące waru
unki:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
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2) funkcjonaalność pakieetu równow
ważnego niie może by
yć gorsza ood funkcjo
onalności
pakietu okkreślonego w ust. 1;
3) pakiet róównoważny musi zappewniać pełną,
p
równ
noległą wsspółpracę i pełną
funkcjonaalną zamienn
ność z pakieetem wymieenionym w ust. 1.

4.6 O
Oprogramoowanie do tworzeniaa i obróbk
ki dokumen
ntów w forrmacie PD
DF
1. Wyykonawca dostarczy
d
licencje oprrogramowan
nia Adobe Acrobat D
DC 2015 Standard
S
lub równoważnnego do two
orzenia i obbróbki doku
umentów w formacie PD
DF.
2. Wyykonawca może
m
dostaarczyć oproogramowan
nie równow
ważne spełnniające nasstępujące
wym
magania tecchniczne:
11) możliwoość tworzeniia i edycji ddokumentów
w PDF;
22) przegląddanie, druko
owanie i przzeszukiwaniie plików PD
DF;
33) możliwoość umiesszczania w dokum
mencie dźźwięku, w
wideo (zg
godnego
z odtwarrzaczem Flash
F
Playyer), interaaktywnych elementóów służący
ych do
odtwarzaania materiaałów bezpośśrednio z do
okumentu PDF;
P
44) możliwoość cyfroweego podpisyywania dok
kumentów PDF oraz formularzy w nich
zawartycch z poziom
mu aplikacji Adobe Reaader;
55) zapewnieenie autenttyczności i certyfikaccja dokumeentów PDFF dzięki po
odpisom
cyfrowym
m;
66) możliwoość tworzenia dokumenntów zgodn
nych ze stan
ndardami ISSO (PDF/X,, PDF/E,
PDF/A);
77) funkcja weryfikacji
w
i zgodnościi dokumentó
ów ze stand
dardami ISO
O (PDF/X, PDF/E,
PDF/A);
88) możliwoość bezpośrredniego geenerowania dokumentó
ów z będąccych w po
osiadaniu
Zamawiaającego pak
kietów Micrrosoft Office, AutoCAD
D oraz Micrrosoft Visio
o;
99) tworzeniie dokumen
ntu PDF łąączącego arkusze
a
kalk
kulacyjne, strony inteernetowe
i pliki wiideo;
100) możliwoość konwerssji dokumeentów PDF do formatu
u pliku proogramów Microsoft
M
Word orraz Microso
oft Excel z zzachowanieem układu, czcionek,
c
foormatowaniia i tabel
w celu ułatwienia wielokrotneg
w
go wykorzystania treści;
111) tworzeniie dokumen
ntów PDF z dowolneej aplikacjii umożliwiaającej druk
kowanie,
w tym eksport
e
do
okumentów jednym kliknięciem
k
m z będącyych w po
osiadaniu
Zamawiaającego prrogramów Microsoft Word, Microsoft
M
E
Excel i Microsoft
M
PowerPooint, Micro
osoft Outloook, Micro
osoft Publissher, Microosoft Acceess oraz
Internet Explorer;
E
122) integracjja z program
mem ShareP
Point;
133) możliwoość wskazyw
wania różnicc pomiędzy
y wersjami dokumentu
d
PDF;
144) możliwoość scalania wielu plikóów w jeden plik PDF;
155) współpraaca on-line i współużyttkowanie do
okumentów
w w czasie rzzeczywistym
m;
166) zabezpieeczanie doku
umentów PD
DF hasłem z szyfrowan
niem 128-bbitowym;
177) ograniczzanie możliw
wości drukoowania, kop
piowania i modyfikacji
m
dokumentó
ów PDF;
188) łączenie plików z wielu
w
aplikaccji w pojedy
ynczy dokum
ment PDF;
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199) łączenie wielu plik
ków w pakiiet PDF z możliwości
m
ą wyszukiw
wania i sortowania,
przy zacchowaniu in
ndywidualnnych ustawiień zabezpiieczeń i poodpisów cy
yfrowych
pierwotnnych plików
w PDF;
200) grupowee recenzje dokumentów
w z możliw
wością przzeglądania kkomentarzy
y innych
użytkow
wników;
211) łączenie komentarzzy wszystkkich recenzzentów w pojedynczzy dokumeent PDF
z możliw
wością sorto
owania, filtrrowania i drrukowania;
222) skanowaanie dokum
mentów ppapierowych
h do formatu PD
DF z opttycznym
rozpoznaawaniem tek
kstu (OCR));
233) wyszukiw
wanie ukry
ytych inform
macji, w ty
ym metadanych, adnootacji, załącczników,
pól form
mularzy, warrstw i zakładdek oraz usu
uwanie ich stosownie ddo potrzeb;
244) trwałe usuwanie
u
poufnych
p
daanych, w tym wybraanych fragm
mentów tek
kstu lub
ilustracjii, za pomocą narzędzi rredakcyjnycch.
3. Wyymagania, o których mowa
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o której mowa w uust. 1, oznaacza, że zap
proponowanne oprogram
mowanie
będdzie spełniałło następująące warunkii:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność opro
ogramowannia równow
ważnego nie może być gorrsza od
funkcjonaalności oprogramowaniia określoneego w ust. 1;
wnoważne m
musi zapewn
niać pełną, równoległąą współpracęę i pełną
3) oprogramoowanie rów
funkcjonaalną zamienn
ność z oproogramowaniiem wymien
nionym w uust. 1.

4.7 O
Oprogramoowanie do analizy i p
projektow
wania przy
y użyciu jęzzyka UML
L
1. Wyykonawca dostarczy
d
liicencje oprrogramowan
nia Enterprrise Architeect 12 Proffessional
Ediition w anngielskiej wersji
w
językkowej lub równoważn
nego służąącego do analizy
a
i
proj
ojektowania przy użyciu
u języka UM
ML.
2. Wyykonawca może dosstarczyć roozwiązanie równoważne spełniiające nasstępujące
wym
magania tecchniczne:
1) obsługa pllików projek
ktowych EA
AP;
2) modelowaanie procesó
ów biznesow
wych;
3) tworzenie diagramów
w UML;
4) modelowaanie diagram
mów UML;
5) zaawansow
wane modelowanie w U
UML 2.4;
6) edycja tabbelaryczna w liście elem
mentów;
7) modelowaanie map my
yśli;
8) śledzenie zależności z wykorzysstaniem maccierzy relacjji;
9) wizualizaccja oraz zarzządzanie tesstami;
10) generowannie dokumeentów w forrmatach HTML oraz RT
TF;
11) dostosowyywanie rapo
ortów;
12) edytor szaablonów dlaa RTF;
13) zarządzannie wymagan
niami;
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

dostosowaanie wygląd
du elementóów;
edycja stannów;
możliwośćć generowania oraz pełłnej inżynieerii kodu źró
ódłowego;
inżynieriaa kodu opisu
u struktury bbaz danych;;
możliwośćć definiowaania wspólnnego repozyttorium bazo
odanowego dla projektów;
możliwośćć współdzieelonej pracyy na modelaach;
możliwośćć integracji z systemam
mi kontroli wersji;
w
automatyzzacja z wykorzystaniem
m API;
wsparcie technologii
t
MDG;
wsparcie architektury
a
y sterowanejj modelem MDA;
proces debbugowania i wizualizaccji aplikacjii;
zarządzannie projektem
m oraz śledzzenie wymaagań projektowych;
tworzenie WSDL;
tworzenie XSD.

3. Wyymagania, o których mowa
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o której mowa w uust. 1, oznaacza, że zap
proponowanne oprogram
mowanie
będdzie spełniałło następująące warunkii:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
ogramowannia równow
ważnego nie może być gorrsza od
2) funkcjonaalność opro
funkcjonaalności oprogramowaniia określoneego w ust. 1;
3) oprogramoowanie rów
wnoważne m
musi zapewn
niać pełną, równoległąą współpracęę i pełną
funkcjonaalną zamienn
ność z oproogramowaniiem wymien
nionym w uust. 1.

4.8 O
Oprogramoowanie do projektow
wania grafficznego
1. Wyykonawca dostarczy licencje opprogramow
wania CorellDRAW G
Graphics Su
uite X8
lub równoważnnego oprogrramowania do projekto
owania grafficznego.
2. Wyykonawca może
m
dostaarczyć oproogramowan
nie równow
ważne spełnniające nasstępujące
wym
magania tecchniczne:
1)
O
Oprogramoowanie mussi umożliwiiać projekto
owanie grafiki, edycjęę zdjęć i tw
worzenie
w
witryn interrnetowych
2)
m
możliwość pracy na kilku monitorrach
3)
w pełni konfigurow
walny inteerfejs, um
możliwiający
y dostosoowywanie obszaru
pprojektowannia do potrzzeb użytkow
wnika
4)
ppraca z wieloma dokum
mentami w widoku karrt
5)
m
możliwość przeciągania dokumenntu poza ok
kno aplikacjji, aby go ooddokować podczas
ppracy z wieeloma dokum
mentami
6)
ppełne wykoorzystanie możliwościi pióra, tab
bletu lub in
nnego urząądzenia czu
ułego na
nnacisk i nacchylenie ryssika obsługuującego inteerfejs RTS
7)
oobsługa funnkcji dotyko
owych systeemu Window
ws
8)
m
możliwość kopiowania i wycinannia segmen
ntów krzyw
wych, a nasttępnie wkleejania je
jjako obiektyy
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9)

ttworzenie i zapisywaanie wypełnnień mapą bitową lu
ub deseniem
m wektorow
wym na
ppodstawie obiektów
o
zaaznaczonychh na obszarze roboczym
m
10)
uusuwanie postrzępion
p
nych krawęędzi i zmn
niejszanie liczby węzzłów w obiektach
zzłożonych z krzywych
11)
pprecyzyjne określaniee rozmiaruu obiektu i jego połłożenia naa stronie w oknie
ddokowanym
m współrzęd
dnych obiekktu
12)
w
wyświetlannie filtrowan
nie i wyszukkiwanie czcionek
13)
kkorzystaniee z listy czciionek
14)
kkorygowaniie znieksztaałcenia per spektywy na
n zdjęciach
h zawierająących linie proste i
ppłaskie pow
wierzchnie
15)
w
wyostrzaniee zdjęć pop
przez zwiękkszenie konttrastu sąsied
dnich pikseeli przy zach
howaniu
sszczegółów
w takich elem
mentów jakk krawędzie i duże struk
ktury
16)
ttworzenie kodów
k
QR z tekstem, oobrazkami i kolorami
17)
m
możliwość nałożenia maski
m
na ggrupę obiek
któw bez modyfikowan
m
nia poszczeególnych
oobiektów,
18)
pprzekształcanie map biitowych w eedytowalną grafikę wek
ktorową
19)
iimportowannie i dostoso
owywanie pplików RAW
W bezpośrednio z aparaatu cyfroweego
20)
oobsługa prooduktów Adobe
A
np. P
Photoshop, Ilustrator oraz
o
Microosoft np. Pu
ublisher,
W
Word;
3. Wyymagania, o których mowa
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o której mowa w uust. 1, oznaacza, że zap
proponowanne oprogram
mowanie
będdzie spełniałło następująące warunkii:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność opro
ogramowannia równow
ważnego nie może być gorrsza od
funkcjonaalności oprogramowaniia określoneego w ust. 1;
wnoważne m
musi zapewn
niać pełną, równoległąą współpracęę i pełną
3) oprogramoowanie rów
funkcjonaalną zamienn
ność z oproogramowaniiem wymien
nionym w uust. 1.

4.9 O
Oprogramoowanie do tworzeniaa , edytowania i zarzządzania p
plikami typ
pu xml
1. Wyykonawca dostarczy
d
liccencje oproogramowania Altova XMLSpy
X
20016 Professsional w
anggielskiej wersji
w
językowej luub równo
oważnego służącego do two
orzeniem
zaaawansowanyych aplikaacji w tecchnologii XML z zaawansow
wanymi fu
unkcjami
modelowania, edycji, tran
nsformowannia i debug
gowania śro
odowisk zw
wiązany z fo
ormatem
dannych XML.
2. Wyykonawca może dosstarczyć roozwiązanie równoważne spełniiające nasstępujące
wym
magania tecchniczne:
1) kompatybilność z 32 bitową
b
i 64 bitową plattformą MS Windows,
W
z
plikó
ów z XML S
Schema oraaz DTD,
2) walidacja zbioru
p
nie i edytow
wanie schem
matów XML
L,
3) graficzne projektowan
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4) porównyw
wanie plików XML w trybie tekstowym i graficznnym (Grid
d) przez
wskazanie drzewa katalogów zzawierającego porówn
nywane plikki oraz mo
ożliwość
przekopiow
wania różnicc pomiędzyy porównyw
wanymi plikami,
5) obsługa zagregowanycch schematóów,
6) generowannie schemató
ów XML naa podstawiee danych XM
ML,
7) generowannie przykład
dowych plikków XML na
n podstawiee schematu XML,
8) edycja koddu, auto uzzupełnianie, pomoc ko
ontekstowa i debugowaanie dla XSLT 1.0
oraz XSLT
T 2.0,
9) wsparcie dla
d XPath 1.0, 2.0 i z innteligentnym
m auto uzup
pełnianiem w
wyrażeń,
ntowanie w
wyników pisanych wy
yrażeń w trrybie teksttowym i
10) automatyczzne prezen
graficznym
m (Grid) z wykorzystan
w
niem okna analizy
a
(XPaath Analyzeer),
11) wsparcie dla
d edycji, walidacji
w
i deebugowaniaa XQuery 1.0 and 3.0
12) wsparcie dla
d edycji HTML4, HTML5 oraz
o
XHTM
ML (koloroowanie kod
du, auto
uzupełniannie kodu, po
omoc kontekkstowa),
13) zintegrowaany podgląd
d przeglądarrki HTML,
14) wsparcie dla
d edycji CSS2.1 i C
CSS3 (kolo
orowanie kodu, auto uuzupełnianiie kodu,
pomoc konntekstowa),
15) wsparcie dla
d edycji JSON
J
z moożliwością konwersji
k
JSON
J
do X
XML oraz XML
X
do
JSON,
16) integracja z bazami daanych:
17) Microsoft®
® SQL Serv
ver® 2000, 2005, 2008, 2012
18) PostgreSQL 8, 9.0, 9.1, 9.2
19) IBM DB2®
® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1
20) IBM DB2 for iSeries®
® v6.1, 7.1
21) Informix®
® 11.7
22) Oracle® 9ii, 10g, 11g
23) MySQL® 4, 5, 5.5
A 15, 15..7
24) Sybase® 12, Sybase ASE
A
2003, 2007, 2010, 2013, 2016
25) Microsoft Access™
XML na poodstawie strruktury bazy danych,
26) tworzenie schematów
s
d przeglądania i edycjji danych Office Open XML (docxx, xlsx, pptx
x),
27) wsparcie dla
mami Visuaal Studio oraz
o
Eclipse (możliwoość korzystania ze
28) integracja z program
wszystkichh funkcji edy
ytora XML
L tj.: edycja tekstowa i graficzna,
g
ddebugowanie),
wania projeektu XMLSp
py.;
29) możliwośćć zaimportow
m
w uust. 2 muszzą zostać sp
pełnione pooprzez wbu
udowane
3. Wyymagania, o których mowa
mecchanizmy, bez
b użycia dodatkowyc
d
ch aplikacji.
4. Rów
wnoważnośść, o której mowa w uust. 1, oznaacza, że zap
proponowanne oprogram
mowanie
będdzie spełniałło następująące warunkii:
1) warunki licencji
l
w każdym asspekcie liceencjonowan
nia nie są ggorsze niż licencja
produktu określonego
o
o w ust. 1;
2) funkcjonaalność opro
ogramowannia równow
ważnego nie może być gorrsza od
funkcjonaalności oprogramowaniia określoneego w ust. 1;
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3) oprogramoowanie rów
wnoważne m
musi zapewn
niać pełną, równoległąą współpracęę i pełną
funkcjonaalną zamienn
ność z oproogramowaniiem wymien
nionym w uust. 1.

4.10 Seerwerowy system op
peracyjny::
1. Wykkonawca dosstarczy licencje na sysstem operacyjny Microsoft Windoows Server 2012
2
R2
Standdard OLP Gov
G w angieelskiej wersj
sji językoweej.
2. Wykkonawca może
m
dosttarczyć roozwiązanie równoważżne spełniiające nasstępujące
wym
magania techhniczne:
1) instalacja i użytkow
wanie aplikkacji 32-bitt. i 64-bitt na dostaarczonym systemie
s
operacyjnyym;
2) ilość obsłuugiwanych przez systeem fizyczn
nych processorów w raamach dosttarczonej
licencji co najmniej 2sszt.;
3) pojemnośćć obsługiw
wanej pamiięci RAM w ramacch jednej instancji systemu
operacyjneego min. 4T
TB;
omeny Activve Directorry;
4) praca w rolli klienta do
5) możliwośćć uruchomieenia roli konntrolera dom
meny Activee Directory;;
6) możliwośćć uruchomieenia roli serw
wera DHCP
P;
7) możliwośćć uruchomieenia roli serw
wera DNS;
8) możliwośćć uruchomieenia roli klieenta i serweera czasu (N
NTP);
9) możliwośćć uruchomieenia roli serw
wera usług informacyjn
nych WWW
W;
10) możliwośćć uruchomieenia roli serw
wera usług pulpitów zd
dalnych dla klientów;
11) możliwośćć uruchomienia roli sserwera plików z uw
wierzytelnienniem i auttoryzacją
dostępu w domenie Active Directtory;
12) możliwośćć uruchomieenia roli seerwera wyd
druku z uw
wierzytelnien
eniem i auttoryzacją
dostępu w domenie Active Directtory;
13) możliwośćć uruchomiienia serweera usługi aktualizacjji systemuu Windowss Server
(WSUS);
i
i użytkowania
u
a systemu operacyjneg
o
go na co naj mniej 2 insstancjach
14) prawo do instalacji
wirtualnych;

5. Terminy reaalizacji prrac
Wymaggane terminyy realizacji Przedmiotuu zamówien
nia:
1) P
Przedmiot zamówienia
z
a należy zreealizować w terminie 30
0 dni od zaw
warcia Umo
owy.
2) D
Dostawę sprzętu
s
i oprogramoowania nalleży zrealiizować w godzinach
h pracy
Z
Zamawiająccego, od po
oniedziałkuu do piątku
u (z wyjątk
kiem dni uustawowo wolnych
w
ood pracy), a w razie ko
onieczności również po
oza tymi godzinami, zggodnie z pottrzebami
ookreślanym
mi na bieżąco
o przez Zam
mawiającego.

6. Waarunki gw
warancji
1. Okrres gwaranncji liczony
y będzie odd daty pod
dpisania przzez Zamaw
wiającego Protokołu
Odbbioru Przeddmiotu Zam
mówienia.
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2. Czaas trwania gwarancji
g
będzie
b
zgodn
dny z oświad
dczeniem złożonym prrzez Wykon
nawcę w
oferrcie. Nie bęędzie on jed
dnak krótszyy niż wymag
gany w niniiejszym OPPZ.
3. Gw
warancja św
wiadczona będzie w siedzibie Zamawiającego (niee dotyczy sprzętu
wym
mienionegoo w Rozdziaale 3.9 – Proojektor multimedialny)).
4. Świadczenie gwarancji urządzeń musi być realizow
wany przezz Producenta lub
Auttoryzowaneego Partneraa Serwisoweego Producenta.
5. Zam
mawiający ma prawo do dokonyywania rozb
budowy sprzętu, zgodnnie z dokum
mentacją
techhniczną, bez
b
utraty gwarancji.. Wykonaw
wca nie ponosi
p
odppowiedzialn
ności za
uszzkodzenia mechaniczne
m
e powstałe z winy Zam
mawiającego.
6. Minnimalne waarunki gwarrancji sprzęętu zostały opisane w Rozdziale 3 dla każdeego typu
urządzenia osoobno.
7. Na oprogramoowanie, o którym
k
mow
wa w Rozdzziale 4 Wyk
konawca uddziela gwarrancji na
zasadach określonych staandardowo przez produ
ucenta opro
ogramowani
nia w odpow
wiednich
karrtach gwaranncyjnych.

7. Zoobowiązan
nia Wykonawcy
Dodatkoowe zobowiązania Wy
ykonawcy niiewskazanee gdzie indziiej.
1. Wyykonawca zobowiązan
ny jest ddo realizaccji Przedm
miotu zamóówienia na rzecz
Zam
mawiająceggo.
2. Wyykonawca zrealizuje
z
Prrzedmiot zaamówienia z najwyższzą starannośścią, efekty
ywnością
oraaz zgodnie z najlepszą praktyką
p
iw
wiedzą zawo
odową.
3. Dosstarczony przez
p
Wyko
onawcę sprrzęt kompu
uterowy, o którym
k
moowa w Rozzdziale 3
„W
Wykaz sprzęętu” oraz oprogramow
wanie, o którym
k
mo
owa w Rozzdziale 4 „Wykaz
oprrogramowannia” musi by
yć fabrycznnie nowy i zapakowany
z
y.
4. Wyykonawca, który
k
zaoferruje produkt
kty równowaażne do oprrogramowannia, o którym
m mowa
w R
Rozdziale 4 „Wykaz oprogramow
o
wania” mussi udowodn
nić Zamawiiającemu sp
pełnienie
wszzystkich waarunków okrreślonych w ww. rozdzziale. W tym
m celu Wykkonawca zło
oży wraz
z offertą nw. ośświadczeniaa i dokumennty:
1)) pełne posstanowieniaa licencji oprrogramowaania równow
ważnego;
2)) wykaz peełnej funkcjo
onalności ooprogramow
wania równo
oważnego;
3)) w przypadku zaofeerowania pprzez wyko
onawcę oprrogramowannia równow
ważnego
próbki oferowanego
o oprogram
mowania w postaci pły
yty instalaccyjnej zaw
wierającej
nie krótszzą niż 30-dn
niową wersj
sję próbną (trial)
(
oferow
wanego oprrogramowan
nia wraz
z pełnym
mi postanow
wieniami liccencji ofero
owanego op
programowaania równow
ważnego
(druk lubb wersja elek
ktroniczna) – wersja prróbna oferowanego oprrogramowan
nia musi
zapewniaać wszystkiee funkcjonaalności ofero
owanego op
programowaania równow
ważnego
i różnićć się od oferowaneego oprog
gramowaniaa równowa
ważnego wyłącznie
w
ograniczeeniem czaso
owym działaania wersji próbnej.
5. W przypadkuu, gdy zao
oferowane przez Wyk
konawcę równoważne
r
e oprogram
mowanie
nie będzie właaściwie wsp
półdziałać z dokumenttami utworzzonymi przzez Zamawiiającego,
przy użyciu obecnie posiadanych
p
h, przez Zamawiające
Z
ego, wersjji oprogram
mowania
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lub spowodujee zakłócen
nia w ffunkcjonow
waniu praccy środow
wiska sprrzętowoproogramowegoo u Zamaw
wiającego, Wykonawca pokryjee wszystkiee koszty związane
z
z prrzywrócenieem i spraawnym dzziałaniem infrastruktu
ury sprzętoowo progrramowej
Zam
mawiająceggo oraz na własny
w
koszzt dokona niezbędnych
n
h modyfikaccji przywraccających
właaściwe działanie środ
dowiska spprzętowo-p
programoweego Zamaw
wiającego również
po oodinstalowaaniu oprogrramowania rrównoważn
nego.
6. Wyykonawca zobowiązan
ny jest ddostarczyć kompletnąą dokumenntację tech
hnicznoekssploatacyjnąą oraz dokumentów
d
w potwierdzających udzieleniee Zamawiiającemu
gwaarancji na dostarczony
d
y sprzęt opissany w Rozzdziale 3 „W
Wykaz sprzęętu” nie późźniej niż
z chhwilą dostaw
wy.

8.

Z
Zobowiązaania Zamawiająceggo

Dodatkoowe zobowiązania Zam
mawiającegoo niewskazaane gdzie in
ndziej.
1. Zam
mawiający na bieżąąco będziee udzielał Wykonaw
wcy wszelkkich, niezbędnych
do rrealizacji Prrzedmiotu zamówienia
z
a, wyjaśnień
ń oraz inform
macji.
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