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Załącznik nr 10 do SIWZ do zadania nr 2 
 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla infrastruktury sprzętowej 

Systemu  
 

Wstęp 

W niniejszym załączniku do SIWZ, Zamawiający zawarł wymagania jakie stawia wobec wdrożenia - 

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku infrastruktury sprzętowej na potrzeby Systemu.  
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Zadania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w obszarze dostawy urządzeń Infrastruktury sprzętowej, 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poniższych zadań: 
 Opracowania harmonogramu dostaw i konfiguracji elementów środowiska; 

 Dostawy wymaganej i opisanej w dalszej części dokumentu, Infrastruktury sprzętowej do 

lokalizacji Zamawiającego; 
 Instalacji Infrastruktury sprzętowej w szafach teleinformatycznych; 

 Instalacji urządzeń sieciowych oraz konfiguracji sieci LAN; 
 Instalacja sprzętu komputerowego na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach; 

 Instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych na wskazanych przez Zamawiającego 
stanowiskach. 

 

Ewentualne doposażenia elementów infrastruktury sprzętowej posiadanej przez Zamawiającego nie 
stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

Wykaz urządzeń infrastruktury sprzętowej 

Wymagania ogólne: 

 

 Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2017 roku; 
 Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą 

równoważną; 

 Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta; 

 Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla 
użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej; 

 Wszystkie komputery i urządzenia peryferyjne muszą posiadać oznakowanie CE albo spełniać 
normy równoważne; 

 Współpraca z siecią energetyczną: Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią 

energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz; 
 Serwis dla oprogramowania i sprzętu realizowany w oparciu o oficjalne wsparcie techniczne 

producenta. 
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Wymagania szczegółowe dla Infrastruktury sprzętowej dostarczanej przez Wykonawcę 

1.1. Urządzenie IDS/IPS (UTM) – 1 sztuka 

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 
oferowany 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Wymagania 

Ogólne 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie 

wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od 
dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące 

w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, 
komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji 

instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku 

implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne 
platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem 

operacyjnym. 
System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w 

jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, oraz monitorowania na 

porcie SPAN. 
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 

• firewall, 
• ochrony w warstwie aplikacji, 

• protokołów routingu dynamicznego. 

 

Redundancja, 
monitoring i 

wykrywanie 
awarii 

W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola 
Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-

Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja 
synchronizacji sesji firewall.  

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i 

programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.  

System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o 
protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów 

redundantnych. 

 

Interfejsy, Dysk, 
Zasilanie 

System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:  
16 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 

4 gniazdami SFP 1 Gbps. 
System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz 

gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji 

oprogramowania z klucza USB. 
W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co 

najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w 
oparciu o standard 802.1Q. 

System musi być wyposażony w zasilanie AC. 

 

Wydajność W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych 
połączeń oraz 120000 nowych połączeń na sekundę. 

Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej 

niż 3.5 Gbps. 
Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy 

zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie 
mniej niż 8 Gbps. 

Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno 
client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - 

minimum 2 Gbps. 
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Funkcje Systemu 
Bezpieczeństwa 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane 
wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci 

osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 

Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 
Kontrola Aplikacji.  

Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL 
VPN. 

Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, 
HTTP, FTP, HTTPS. 

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 

Kontrola stron WWW.  
Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3 

Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 
Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów 

sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny 

zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, 
które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia 

administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 
Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. 

 

Polityki, Firewall 

 

Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, 

usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, 
rejestrowanie zdarzeń.  

System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i 
docelowego, translację PAT oraz: 

Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. 

W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref 
bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 

 

Połączenia VPN 

 

System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. 

W zakresie tej funkcji musi zapewniać: 
Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256. 
Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. 

Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. 

Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 

Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. 
OSPF) oraz routingu statycznego. 

Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. 
System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. 

W zakresie tej funkcji musi zapewniać: 

Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany 
jest za pośrednictwem przeglądarki.  

Pracę w trybie Tunnel przy zastosowaniu dedykowanego klienta. 

 

Routing i obsługa 

łączy WAN 
 

W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: 

Routingu statycznego.  

Policy Based Routingu. 
Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, 

BGP. 
System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z 

mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz 

monitorowaniem stanu połączeń WAN. 

 

Zarządzanie 

pasmem 

 

System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez 

określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP 

oraz wskazanie priorytetu ruchu. 
Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 

 



 
 

Strona 5 z 15 
 

Kontrola 
Antywirusowa 

 

Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu 
kierunkach komunikacji dla protokołów działających na 

niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, 
RAR. 

Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z 
dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub 

usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych 
dotąd zagrożeń. 

 

Ochrona przed 

atakami 

 

Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej 

oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. 
Baza sygnatur ataków powinna być aktualizowana automatycznie, 

zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 

Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych 
wyjątków oraz własnych sygnatur. 

System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu 
sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami 

typu DoS oraz DDoS. 

Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie 
sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, 

Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, 
ilości parametrów URL, Cookies. 

Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 

 

Kontrola aplikacji 
 

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na 
podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na 

wartościach portów TCP/UDP. 
Baza Kontroli Aplikacji powinna być automatycznie aktualizowana, 

zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 

Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. 

Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz 
własnych sygnatur. 

 

Kontrola WWW 

 

Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 

milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.  
W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu 

widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem 
złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy 

avoidance. 

Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: 
Hazard. 

Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz 
tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. 

Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów 
zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez 

moduł filtrowania. 

 

Uwierzytelnianie 

użytkowników w 
ramach sesji 

 

System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników 
za pomocą: 

Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej 

bazie systemu. 
Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach 

zgodnych z LDAP. 
Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.  

Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania 

dwu-składnikowego. 
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Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania 
typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz 

zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. 

Zarządzanie 

 

Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania 
lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny 

mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego 
zarządzania i monitorowania. 

Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego 

zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych 
protokołów. 

System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez 
protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie 

statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. 

System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: 
ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji 

oraz stanu sesji firewall. 

 

Certyfikaty 
 

ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.  

Serwisy i licencje 
 

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje 
upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych 

producenta i serwisów. Powinny one obejmować: 

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres 36 
miesięcy. 

 

Gwarancja 

System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 
36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w 

przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi 

zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie 
techniczne w trybie 8x5. 
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1.2. Stacje robocze – 30 sztuk 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowan

y 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w 
monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta 

komputera. 

 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

 

Procesor 

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 5680 punktów, załączyć do oferty 
wyniki przeprowadzonego testu. 

 

Pamięć 

operacyjna 
RAM 

4 GB (1 x 4096 MB) DDR4 2400 MHz non-ECC możliwość rozbudowy 

do min 32 GB. 

 

Parametry 

pamieci 
masowej 

128 GB SATA SSD  

Wydajność 

grafiki 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark 

Performance Test co najmniej wynik 1000 punktów w G3D Rating, 
wynik dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
 

 

Matryca Rozmiar matrycy / plamki min.21,5” / max. 

0,25mm  

 

Max. Rozdzielczość FHD (1920x1080)  

Jasność / kontrast min. 250 cd/m² / min. 
600:1 

 

Głębia koloru 16.7mln  

Response time max. 25 ms  

Odświeżanie min. 60 Hz  

Kąty widzenia Horizontal/Vertical min. 170 / 170  

Rodzaj matrycy 
 

 

typu Non-touch (Anti-
Glare) 

 

 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i 

analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 2 W na 
kanał. 

 

 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa 
musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 

linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w 
obudowie do założenia kłódki). 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie 
standu opatrzone w przycisk zwalniający.  

Stand musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: 

- przód/ tył – regulacja min. 35 stopni ( -5 / +30 ). 

 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie 
dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy 

zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) 

nie może przekraczać 120 cm, Możliwość zainstalowania komputera 
na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 

100. 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być 
wpisany na stałe w BIOS. 

Zasilacz wewnętrzny. 

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do 

oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 
80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, 

które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki 

dla wszystkich zasilaczy. 
Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub 

dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane 
zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 

powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego 
i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się 

użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). 
Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 

Zgodność z 
systemami 

operacyjnymi i 
standardami 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na zaoferowany system 
operacyjny (wydruk ze strony). 

 

Bezpieczeństwo Wlutowany w płycie głównej jako (nie dopuszcza się zintegrowanych 

z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza 
wyprowadzone na płycie) dedykowany układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 

poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu 
doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.  

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem 
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o 

funkcjonalności: 
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, 

• możliwość powtórzenia testów, 

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, 
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów 

lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, 
• uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie 
przeprowadzanych testów, 

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach 

napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, 

numerze seryjnym komputera. 

 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych 
komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach 

wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, 
informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w 

konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i PN, 
wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. 

Zasilacz wyposażony w swój własny system diagnostyczny niezależny 
od pozostałych komponentów oferowanego komputera umożliwiający 

sprawdzenie poprawnego funkcjonowania zasilacza bez narażania 

pozostałych składowych na ewentualne uszkodzenia (przepięcia itp.). 
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w 

procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość 
włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 

poszczególnych komponentów systemu). 

 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta 
komputera,  

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 
BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, 

automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: 
procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, 

bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu 
diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń ze wewnętrznych 

odczytania z BIOS informacji o:  
 wersji BIOS,  

 nr seryjnym komputera, 

 dacie wyprodukowania komputera, 
 ilości zainstalowanej pamięci RAM, 

 prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
 technologii wykonania pamięci, 

 sposobie sposobie obsadzeniu slotów pamięci z 
rozbiciem na wielkości pamięci i banki: DIMM 1, 

DIMM 2, 

 typie zainstalowanego procesora, 
 ilości rdzeni zainstalowanego procesora, 

 typowej prędkości zainstalowanego procesora, 
 minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego 

procesora, 

 maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego 
procesora, 

 pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 
 pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, 

 zainstalowanych dyskach twardych, w tym 

informacja o pojemności, PN dysku, 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

 zintegrowanym układzie graficznym, 
 kontrolerze audio. 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 

roboczej z zewnętrznych urządzeń; 
 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie 

systemu, administratora oraz dysku twardego; 
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 Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego 

uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 
nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 

samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez 

możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) 
przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub 

zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po 
wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło 

dla dysku twardego; 
 Możliwość włączenia/wyłączenia klawiszy OSD;  

 Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery; 

 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; 
 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej 

dokonywanie downgrade BIOS; 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery 

BIOS na dysku twardym; 
 Możliwość wyłączania portów USB w tym: 

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 

- tylko portów USB znajdujących się na bocznym/przednim panelu 

obudowy,  
- tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy, 

 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą 

menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: 
- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD, 

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, 

USB Pendrive, CDRW-USB, 
- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej 

karty sieciowej, 
- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie 

po zainstalowaniu karty SD w czytniku [w przypadku zainstalowania 

czytnika kart w komputerze], 
- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, 

- wejścia do BIOS, 
- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego, 

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy 
bez konieczności wchodzenia do BIOS. 

Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć 

dokument potwierdzający spełnianie wymogu); 
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 

„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 
produktów zużywających energię możliwych do 

wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 

zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla 

płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram; 
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 Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyć do 
oferty wydruk z strony; 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 

dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez 

producenta; 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym 

katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w 

trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 
(załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). 

 

Warunki 
gwarancji 

Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 
klienta z czasem skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym. 

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. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 
– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że 

serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

 

Wsparcie 

techniczne 
producenta 

Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

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

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

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

 

System 

Operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PRO 64-bit 

lub równoważny.  

Parametry równoważności:  
- Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 

przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012.  
 

Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie 
może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem 

telefonu i Internetu). 

 

Złącza i porty Wbudowane porty:  
 min. 1 x DP 1.2; 

 min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w 

tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na 

boku obudowy i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty 

USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera). Ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp.); 
 2 porty audio w kombinacji 1x in i 1x out; 

 karta WiFi AC; 

 Bluetooth; 

 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika); 

 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 

producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji 

logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego 
urządzenia; wyposażona w: 

- min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  
- min. 1 złącze SATA 3.0, 

- min. 1 złącze M.2 2280 PCIex4, 
- min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi, 

 Klawiatura USB w układzie polski programisty, 

 Mysz USB, 

 Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x, 

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 

Dodatkowe 
oprogramowani

e 

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta 
z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych 

w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem 
zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej 
aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu 

połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem, a w 
szczególności informacji: 

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, 

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
c. priorytecie aktualizacji, 

d. zgodność z systemami operacyjnymi, 
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, 

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak 

powyżej od punktu a. do punktu e. 
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne 

(wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i 
opcjonalne, 

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w 

przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
która tego wymaga, 

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny 
komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w 

szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr), 
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były 

instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania), 

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z 
informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego 

komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml, 
- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, 

znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, 

zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich 
komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, 

instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z 

dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych 
akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.  
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1.3. Urządzenie wielofunkcyjne – 10 sztuk 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowany 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Funkcje urządzenia Drukowanie, kopiowanie I skanowanie  

Typ Drukarka laserowa   

Max. Rozmiar 

papieru 

A4  

Pamięć standardowa 256 MB  

Interfejsy USB, LAN Ethernet 10/100 Base TX  

Maks. Miesięczny 
cykl obciążenia 

50000 stron  

Szybkość druk 

czarno-biały 

40 str./min 

 

 

Rozdzielczość 

drukowania 

1200 dpi 

 

 

Drukowanie 

dwustronne 
automatyczne 

Tak 

 

 

Standardowe języki 
drukarki 

PCL 6, PDF 
 

 

Kopiowanie – 

powiększenie lub 

zmniejszenie 

25 do 400% 

 

 

Kopiowanie 
wielokrotne 

99 kopii  

Sposoby skanowania ADF, płaski  

Optyczna 
rozdzielczość 

skanowania 

1200 dpi  

Funkcje skanowania Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do pamięci USB; 

Skanowanie do folderu sieciowego; Usuwanie koloru tła 

 

Gramatura papieru Od 60 do 120 g/m²  

Panel operacyjny Dotykowy LCD  

Pojemność 
odbiornika papieru 

150 kartek  

Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji  

 

  



 
 

Strona 14 z 15 
 

1.4. Drukarka kodów kreskowych – 5 sztuk 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowany 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Druk Termotransferowy 

 

 

Rozdzielczość 

 

8 pkt/mm (203 dpi)  

Prędkość druku 
 

203 dpi – 102 mm/s   

Szerokość nadruku 

 

104 mm   

Szerokość etykiet 

 

108 mm   

Temperatura pracy 
 

5°C-41°C  

Pamięć 

 

min. 8MB RAM, 8 MB Flash   

Interfejs 

 

USB  

Języki 
programowania 

EPL2, ZPL, ZPL2  

Gwarancja 36 miesięcy 
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1.5. Czytnik kodów laserowy – 15 sztuk 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 
Parametr 

oferowany 

Producent  

Model  

Numer produktu  

Typ skanera Jednowymiarowy  

Obsługiwane kody 

kreskowe 

UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; 

Code 93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; MSI; 
Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA 

 

Źródło światła Dioda z widocznym laserem 650 nm. 

Odporność na bezpośrednie działanie światła w warunkach 

biurowych i fabrycznych oraz bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

 

Szybkość skanowania 100 skanów / sekundę  

Wytrzymałość Wielokrotny upadek z wysokości 1.0 m na twarde podłoże. 
Szczelna obudowa. 

 

Zasilanie Zasilanie od hosta .  

Interfejsy 
komunikacyjne 

USB – dołączony kabel USB  

Akcesoria Stojak do pracy czytnika bez użycia rąk.  

Gwarancja 36 miesięcy  

 

 


