
 
    

Załącznik Nr 1 do SIWZ  
(Opis przedmiotu zamówienia) 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA:  

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do internetu w ramach 
realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans 

mieszkańców Gminy Szczuczyn” – rozszerzenie zakresu 
 

Rozdział I  
Ogólne wymagania zamawiającego  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi: 
 
1.1 Dostawa instalacja i uruchomienie  3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w 
1 filii jednostki podległej Zamawiającego (JP) (nazywana dalej Komputery z 
oprogramowaniem dla JP )  
 
1.2 Dostawa instalacja i uruchomienie  18 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 
i licencjami praw najmu dla gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych (BO), 
objętych projektem (nazywana dalej Komputery z oprogramowaniem dla BO). 
 
1.3. Podłączenie do internetu 1 filii jednostki podległej Zamawiającego (nazywane dalej 
Podłączenie do internetu dla JP).  Podłączenie do internetu 18 BO (nazywane dalej 
Podłączenie do internetu dla BO). Usługa zapewniania dostępu do internetu dla  (JP) oraz  
(BO) przez okres od maja 2015 r.   do 31.12.2015  r. (nazywana dalej Usługa zapewnienia 
dostępu do internetu dla BO i JP). 
 
1.4. Usługi serwisowe i gwarancyjne dla sprzętu komputerowego i sieciowego (nazywane dalej 
Usługi serwisowe i gwarancyjne). 
 
 
2. Miejsce dostaw dla Jednostek Podległych (JP): 
2.1.  Świetlica Wiejska w Niedźwiadnej. 
 
3. Lista 18 gospodarstw domowych -Beneficjentów Ostatecznych (BO) zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Szczuczyn zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem Umowy 
po zawarciu umowy na przetwarzanie danych osobowych. Dla celów informacyjnych podaje się 
przybliżone lokalizacje miejsc instalacji łączy internetowych: 
 

Lp. Adres 
1 ul. Sportowa, Szczuczyn 
2 ul. Krzywa, Szczuczyn 
3 ul. Sienkiewicza, Szczuczyn 
4 Kurki, Gmina Szczuczyn 
5 Niećkowo, Gmina Szczuczyn 
6 ul. Sienkiewicza, Szczuczyn 
7 ul. Sienkiewicza, Szczuczyn 
8 Niećkowo, Gmina Szczuczyn 
9 ul. Sienkiewicza, Szczuczyn 
10 Obrytki, Gmina Szczuczyn 



 
    

11 ul. Plac 1000-lecia, Szczuczyn 
12 ul. Sienkiewicza, Szczuczyn 
13 ul. Kilińskiego, Szczuczyn 
14 ul. Kilińskiego, Szczuczyn 
15 Niećkowo, Gmina Szczuczyn 
16 Niećkowo, Gmina Szczuczyn 
17 Dołęgi, Gmina Szczuczyn 
18 Niedźwiadna, Gmina Szczuczyn 
 
 
 
4. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: 
- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania  
- dostawą i instalacją sprzętu w docelowym miejscu eksploatacji (JP i BO ). 
- oznakowaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej 
zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 
- świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na warunkach 
określonych w SIWZ i projekcie umowy. 
 
5. Licencje na oprogramowanie dla BO powinny zapewnić Zamawiającemu możliwość 
wielokrotnego wypożyczania lub użyczania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
o ile jest to wymagane przez producentów oprogramowania. 
 
Rozdział II  
Komputery z oprogramowaniem dla JP. 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja sprzętu komputerowego – 3 komputerów przenośnych i 
oprogramowania w  Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej. Oprogramowanie (oprócz systemu 
operacyjnego ) powinno zawierać system antywirusowy z zabezpieczeniem przed dostępem do 
stron niebezpiecznych, pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 
edytor prezentacji zgodnie z opisem wymagań minimalnych. 
 
 
Opis szczegółowych wymagań minimalnych przedstawia poniższa tabela: 
 

  
Notebook 

 
 Opis wymagań minimalnych 

 

1 Ekran TFT 17.3” LED HD+ o rozdzielczości 1600x900, z powłoką matową, nie 
dopuszcza się matryc typu "glare". 

2 Wydajność/ 
Procesor 

Komputer musi osiągać w testach wydajności wynik nie gorszy niż: Mobile 
Mark*2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: min. 90 
punktów (wyniki testów załączyć do oferty). Zamawiający wymaga, aby 
powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji 
sprzętowej. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie 
dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i Producenta lub procesor 
dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2700 punktów w teście 
Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie 
wcześniejszy niż 01.09.2014). W ofercie wymagane jest podanie 



 
    

producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony 
potwierdzający ww. wynik. 

3 Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych 
rekomendowany przez producenta procesora. 

4 Obudowa Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. 
5 Pamięć RAM 1x 4GB DDR3 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 16GB). 1 slot wolny. 

6 Dysk twardy Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min.  
(Możliwość instalacji drugiego dysku: 128 GB SSD, SATA 6 Gb/s, RAID 0) 

7 Karta graficzna 

Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń. Powinna osiągać w teście 
wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 525 punktów w G3D 
Rating (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 
(na dzień nie wcześniejszy niż 01.07.2014) 

8 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz 
mikrofon 

9 Połączenia i karty 
sieciowe 

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL) 
- WLAN 802.11 b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO 

10 Porty/złącza 
(wbudowane) 

1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 
1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 
2 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
1 x VGA (D-Sub), 
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 
1 x HDMI ze wsparciem HDCP 
1 x zasilanie DC-in 

11 Klawiatura 

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

12 Urządzenie 
wskazujące 

- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka 
- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka 

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

14 Napęd optyczny 
(wbudowany) 

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem 
do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). 

15 Bateria Litowo-jonowa 4 komorowa 48 Wh 3220 mAh. Czas pracy na baterii min. 
5.5h według dokumentacji technicznej producenta notebooka.   

16 Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W. 
17 Ciężar Waga max do 3000g z baterią i napędem optycznym.  

18 Bezpieczeństwo   
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. 
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. 
- Złącze typu Kensington Lock. 

19 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min. 36 miesięcy w miejscu instalacji 
sprzętu. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u 
Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia 
podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego 
warunku. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany 
przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta 
(oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). 
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze 
w godzinach od 8:00 do 18:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez 
stronę www lub telefoniczne. 



 
    

20 System operacyjny 

System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 
tablet lub monitorach dotykowych, 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym 
Polskim i Angielskim, 
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach 
wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem 
udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 
poprawek są potrzebne, 
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 
mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 
działaniem systemu operacyjnego, 
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, 
Wi-Fi), 
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności 
od sieci, do której podłączony jest komputer, 
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez 
politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji, 
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla 
systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi 
uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie 
przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów 
tego systemu. 
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom 
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych, 
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   



 
    

22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 
słabo widzących);  
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny; 
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI 
X.509; 
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty z certyfikatami (smartcard), 
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez 
moduł TPM), 
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 
(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 
ustawień polityk; 
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń, 
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z 
komputerem, 
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 
wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową, 
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez 
zdalną instalację, 
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 
(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
40. Udostępnianie modemu, 
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej, 
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 
zapisanej postaci, 
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu), 
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, 
zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn 
wirtualnych, 



 
    

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z 
możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych 
komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM 
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci 
przenośnej USB. 
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z 
możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające 
na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 
odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu 
operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji 
systemu. 
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. 

21 Oprogramowanie 
dodatkowe 

A) Oprogramowanie pozwalające na:  
- Szyfrowanie folderów oraz plików  
- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego  
- Bezpieczny, pojedynczy punkt logowania do różnych stron internetowych 
 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane 
oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. 
W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania 
dodatkowego. 
 
Pakiet biurowy na który składać będą się edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny 
i edytor prezentacji multimedialnych. 

22 Certyfikaty i 
standardy 

- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z 
systemem operacyjnym Windows 8 oraz Windows 7 (załączyć wydruk ze 
strony Microsoft WHCL). 
- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 
(załączyć wydruk ze strony Energy Star). 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

23 
Wsparcie 
techniczne 
producenta 

- Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, 
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu 
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu 
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio 
z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po 
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 
- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą 
urządzenia. 

24 Torba Torba dostosowana do wymiarów notebooka. 
 
Rozdział  III  
Komputery z oprogramowaniem dla BO. 

Przedmiotem jest dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania Beneficjentów 
Ostatecznych ( BO) 18 szt. komputerów stacjonarnych wraz z klawiaturami, myszkami oraz 
listwami zasilającymi.  Oprogramowanie (oprócz systemu operacyjnego ) powinno zawierać 
system antywirusowy z zabezpieczeniem przed dostępem do stron niebezpiecznych, pakiet 



 
    

biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji  oraz 
oprogramowanie dostarczane przez producenta zgodnie z opisem wymagań minimalnych. 
Opis szczegółowych wymagań minimalnych przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Atrybut Opis wymagań minimalnych 

 Typ Komputer stacjonarny 

1 Wydajność 

Procesor klasy x86, wykonujący instrukcje 64 bit zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, osiągający w teście PassMark  8 CPU Mark wynik min. 
2100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net, z której wydruk należy dołączyć do oferty). 
Ponadto oferowany komputer musi osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe 
niż: 
PC Mark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy 
standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: 
- PCMark Score – minimum 5380 punktów, 
- Communications Score – minimum 6450 punktów 
- Productivity Score – minimum 4900 punktów. 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony 
do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk 
zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, 
potwierdzony za zgodność przez Wykonawcę. Wykonawca wykorzysta do 
przeprowadzenia testów oprogramowanie, aktualne na dzień 
przeprowadzania testów, przy czym dzień wykonania testów dla 
proponowanego sprzętu nie będzie poprzedzał daty 1.09.2014 r. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia 
Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz 
dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego. 

2 Płyta główna/ 
Gniazda rozszerzeń 

A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera 
B) 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1 
C) 3 złącza SATA 2.0 

3 Pamięć RAM 
A) min 4GB 
B) możliwość rozbudowy do min. 8GB, Dual Channel Memory 
C) min. 1 wolne złącze dla rozszerzeń pamięci, 

4 Dysk twardy min. 500GB 

5 Napęd optyczny 
Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu Slim) wraz z 
oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany do pracy w pozycji 
poziomej i pionowej. 

6 Czytnik kart Wbudowany w panelu przednim czytnik kart multimedialnych nie zajmujący wnęki 
5,25” ani 3,5”. Obsługa kart: CompactFlash, SD/SDHC, xD, MS, MS PRO. 

7 Karta dźwiękowa Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel 
obudowy  

8a Karta sieciowa 
bezprzewodowa Karta sieci bezprzewodowej na złączu PCI-E lub innym wewnętrznym.   

8b Karta sieciowa Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL, PXE), zintegrowany z płytą 
główną.  

9 Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. 
Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. 
Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 10.1 i OpenGL 3.0. 

10 Porty I/O 

A) 1x port sieciowy RJ 45 
B) min. 6 portów USB (min. 2 porty  wyprowadzone na panelu przednim obudowy). 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.   
C) 1x port DVI-D 



 
    

D) 1x port VGA 
E) 1x USB 3.0  

11 Obudowa/Zasilacz  

A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, wyposażona w min. 2 kieszene: 1 
szt 5,25” zewnętrzna, 1 szt 3,5” wewnętrzna. 
B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysków 3,5” lub 2,5”. 
C) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać 
na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego. 
D) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki). 
Zasilacz o mocy min 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

12 Klawiatura Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. 
13 Mysz Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). 

14 System operacyjny 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępny interfejs graficzny umożliwiający obsługę przy pomocy 
klawiatury i myszy, 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym 
Polskim i Angielskim, 
3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach 
wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem 
udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 
poprawek są potrzebne, 
5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 
mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 
6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 
działaniem systemu operacyjnego, 
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 
9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  
10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 
11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności 
od sieci, do której podłączony jest komputer, 
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez 
politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji, 
14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla 
systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 
15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
16. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom 
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania 
oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych, 
17. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 



 
    

urządzeniami zewnętrznymi.   
18. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 
słabo widzących); 
20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI 
X.509; 
22. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty z certyfikatami (smartcard), 
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez 
moduł TPM), 
23. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 
24. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 
25. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 
26. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 
(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  
27. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 
polityk; 
28. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 
29. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń, 
30. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 
31. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 
wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową, 
32. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 
instalację, 
33. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 
(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 
34. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
35. Udostępnianie modemu, 
36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej, 
37. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 
zapisanej postaci, 
38. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 
zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 
39. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu), 
40. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, 
zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn 
wirtualnych, 
41. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z 
możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 



 
    

42. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych 
komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM  
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci 
przenośnej USB. 
43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z 
możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające 
na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 
44. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 
odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
45. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu 
systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności 
reinstalacji systemu. 
46. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 
operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. 
 
Proponowany system operacyjny musi zostać przeinstalowany w 
najaktualniejszej dostępnej dla danego typu wersji programowej. 
 
Zainstalowane oprogramowanie powinno posiadać licencję umożliwiającą przekazanie 
go, do nieodpłatnego korzystania z niego przez osoby trzecie w celach 
niekomercyjnych – licencja praw najmu. 

15 Oprogramowanie 
dodatkowe 

A) Oprogramowanie pozwalające na:  
- Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export 
tych ustawień  
- Szyfrowanie folderów oraz plików  
 
B) Pakiet biurowy na który składać będą się edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i 
edytor prezentacji multimedialnych. 
 
C) Oprogramowanie antywirusowe i antyspyware z dostępem do bazy sygnatur 
wirusów przez okres 2 lat i  z zabezpieczeniem przed dostępem do stron 
niebezpiecznych. 
 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane oprogramowanie 
jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. 
 
Zainstalowane oprogramowanie dodatkowe powinno posiadać licencję 
umożliwiającą przekazanie go, do nieodpłatnego korzystania z niego przez osoby 
trzecie w celach niekomercyjnych – licencje praw najmu. 

16 Bezpieczeństwo 

A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem 
systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora 
przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 
B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
C) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające 
zabezpieczenie haseł danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z 
dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płyta główną), którego 
usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z 
dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze. 

17 Gwarancja 

Gwarancja min 36 miesięcy w systemie  on-site  
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta, lub Wykonawcę. Wymagane 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany 
przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego lub 
Wykonawcę (Oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). 



 
    

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w 
godzinach od 8:00 do 18:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę 
www lub telefoniczne. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. 

18 
 Certyfikaty i normy  

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie wyżej wymienionych warunków. 
Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku 
angielskim. 

 
 
 Typ Monitor LCD 
 Cecha Wymagania 

1 
Wielkość przekątnej ekranu/ Format 

min. 23”  
 16:9 
2 Typ ekranu Odwzorowanie 16,7 mln kolorów 
3 Wielkość plamki Max. 0.265 mm 
4 Rozdzielczość Natywna minimum 1920x1080 pikseli 
5 Częstotliwość (H/V) 30-80KHz/55-75Hz 
6 Jasność 250 cd/m2   
7 Kontrast Min. 1000:1 
8 Czas odpowiedzi Max. 5 ms 
9 Kąty widzenia Min. 176/170 (CR 5:1) 
10 Głośniki  Wbudowane, min. 2x 1W 
11 Złącza 1x VGA, 1x DVI (z HDCP) 
12 Bezpieczeństwo Złącze Kensington Lock, 
13 Kable Dostarczone w zestawie: kabel zasilający, kabel DVI. 
14 Zasilacz Wbudowany 
15 

Gwarancja  

Gwarancja min 36 miesięcy –w systemie on-site 

 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta, lub 
Wykonawcę. Wymagane oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez 
Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego lub 
Wykonawcę (Oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do 
oferty). 
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min 
wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 
Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub 
telefoniczne. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy.  

16 Certyfikaty, normy ,dokumentacja  
(Uwaga: dołączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE  

 
Listwa zasilająca:  
Liczba gniazd wyjściowych: min. 3 szt., długość przewodu zasilającego: min. 1,8 metra, 
absorpcja energii: 150J, Maksymalny prąd impulsu: 6500 A, ,maksymalny czas 
reakcji: 25ns, bezpiecznik nadprądowy, możliwość montażu na ścianie. 
Gwarancja min 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny realizowany w systemie on-site. 
 



 
    

Rozdział IV 
Podłączenie do Internetu JP 
Podłączenie do Internetu BO 
Usługa zapewnienia dostępu do internetu dla BO i JP 
 
1.  W ramach zamówienia Wykonawca dokona podłączenia łączy internetowych dla: 
- Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej, 
- 18 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn. 
 
Łącze internetowe ma być zakończone: 
- w przypadku Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej routerem Wifi umożliwiającym podłączenie 
dostarczonych 3 sztuk komputerów przenośnych do łącza internetowego, 
- w przypadku BO przewodem utp/ftp zakończonym wtykiem RJ 45. 
 
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu dla JP i BO  
przez okres od maja 2015 r., do 31.12.2015 r., z minimalną gwarancję dostępności łącza na 
poziomie 95 % w skali roku. 
 
3. Minimalna oczekiwana przepustowość łączy internetowych 
Dla BO: 
- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2 Mb/s, 
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, 
- nielimitowana ilość przesyłanych danych, 
Dla JP: 
- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 6 Mb/s, 
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s, 
- nielimitowana ilość przesyłanych danych, 
 
4. Cena za świadczenie usługi dostępu do Internetu musi obejmować wszelkie koszty związane 
z rozpoczęciem świadczenia usługi, w tym koszty montażu i dzierżawy niezbędnych urządzeń, 
ewentualne koszty dzierżawy łącz telefonicznych oraz koszty świadczenia usługi dostępu do 
Internetu, odpowiednio do oferowanego transferu, a także ewentualne koszty opłat za 
częstotliwość wykorzystywaną przez infrastrukturę sieci bezprzewodowej. Zamawiający z tytułu 
rozpoczęcia świadczenia usług oraz świadczenia usług, za wyjątkiem kosztu usługi określonego 
w ofercie Wykonawcy, nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat. 
 
5. W ramach zamówienia Wykonawca będzie prowadził bieżące monitorowanie i statystyki 
historyczne obciążenia łącz internetowych dostępne dla Koordynatora Projektu. 
 
Rozdział XI 
Usługi serwisowe i gwarancyjne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania usług gwarancyjnych zgodnie z zasadami 
podanymi we wzorze umowy.   
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania, serwisowania sprzętu komputerowego 
(zestawów komputerowych, oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z usługi dostępu do 
Internetu) w lokalizacjach JP i BO objętych projektem w szczególności: 
- świadczenia usług serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń internetowych w miejscu 
instalacji  
- kontroli i bieżącego serwisowania wydanych zestawów komputerowych w zakresie sprzętu 
- świadczenia usług wsparcia technicznego dla jednostek poprzez określenie wydzielonego nr 
telefonu serwisowego 
- sporządzanie okresowych raportów obciążenia infrastruktury sieciowej, (routerów JP oraz 
urządzeń sieciowych zainstalowanych u BO). 


