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Załącznik  nr 7 do SIWZ 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie sprzętu 

 
1. Informacje ogólne 

 Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w 
zakresie dostawy zestawów komputerowych, drukarek i serwera  w ramach projektu 
„eCharsznica - dost ęp do Internetu szans ą na dynamiczny rozwój Gminy”  

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

- zakupienia sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje na oprogramowanie powinny 
zapewnić Zamawiającemu możliwość wielokrotnego użyczania sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem jednostkom podległym i beneficjentom, o ile jest to wymagane przez 
producentów oprogramowania), 

-dostawy zestawu komputerowego obejmującego: jednostkę centralną, monitor, klawiaturę i 
myszkę oraz drukarek w docelowym miejscu eksploatacji (w jednostkach podległych oraz w 
gospodarstwach domowych uczestników projektu) 

-dostawy serwera komputerowego obejmującego: jednostkę centralną, monitor, klawiaturę i 
myszkę do Urzędu Gminy Charsznica 

-oznakowaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej 
zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

2. W ramach realizacji zamówienia: 

 

W ramach realizacji zamówienia zostanie dostarczone 350 sztuk  zestawów komputerowych i 
drukarek oraz serwer wraz z monitorami, klawiaturami i myszkami oraz oprogramowaniem. Drukarki 
15 sztuk dla użytkowników instytucjonalnych. Zestawy komputerowe i drukarki po dostawie, zostaną 
uruchomione i podłączone do Internetu w wyznaczonych gospodarstwach domowych i jednostkach 
podległych na terenie Gminy Charsznica . Serwer wraz z osprzętem, po dostawie zostanie 
uruchomiony i podłączony w Urzędzie Gminy Charsznica. Dostarczone zestawy komputerowe i 
monitory mają być objęte co najmniej 5-letnią gwarancją z czasem reakcji maksymalnie 24 h od 
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momentu zgłoszenia usterki - w następny dzień roboczy- na miejscu bezpośrednio u klienta (on site) i 
czasem naprawy 3 dni. Dostarczony serwer wraz z osprzętem mają być objęte co najmniej 3-letnią 
gwarancją z czasem reakcji maksymalnie 24 h od momentu zgłoszenia usterki - w następny dzień 
roboczy- na miejscu bezpośrednio u klienta (on site) i czasem naprawy 3 dni. Drukarki  mają być 
objęte 2 letnią gwarancją. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie 
nowe o parametrach nie gorszych niż parametry wymienianych elementów. 

 

Wymagania ogólne stawiane wszystkim urz ądzeniom : 

 

• Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

• Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych, 

• Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w 

języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. 

• Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających 

odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.  

• Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i 

transmisyjnym. 

 

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunk i równowa żności stawiane 
zamawianym komputerom 350 sztuk  

Parametr, cecha, 
funkcjonalno ść Opis  

Typ komputera Komputer stacjonarny 

Procesor Procesor, min. wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez oferowany 
zestaw w teście SYSmark® 2012 wyniku całkowitego Rating – 140 punktów, 
Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na 
oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany 
zestaw komputerowy wymaganego wyniku  (wynik w postaci wydruku z 
programu Sysmark 2012). 

Płyta główna Chipset: minimum współpracujący z procesorami min. wielordzeniowymi 

Typ podstawki: dedykowany dla procesora 

4 porty SATA2 

4 x USB 2.0  

4 x USB 3.0  
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1 x PCI Express x 16  3.0  

1 x PCI Express x 1 

Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy 
zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej 
wentylatorów 

Pamięć operacyjna Pamięć RAM 8 GB  , z możliwością rozbudowy przynajmniej do 32GB  

Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci 

Porty w tylnej części 
komputera 

 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:  

• co najmniej 6 gniazd USB; 

• 1 gniazdo portu LAN RJ-45; 

• 1 gniazdo do podłączenia zaoferowanego monitora; 

• 1 gniazdo Display Port;  

Porty w przedniej 
części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu 
obudowy 

• 2 gniazda USB;  

• 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia 
mikrofonu; 

HDD O pojemności 500 GB,  

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa. 

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, umożliwiająca pracę 
dwumonitorową 

Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000. 

Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY  

Mysz Mysz USB optyczna z rolką  

Obudowa Typu do pracy w pozycji pionowej, wyposażona przynajmniej w:  

• 1 zewnętrzne zatoki 5.25'' 

• 2 wewnętrzne zatoki 3,5” 
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• Złącze do zastosowania linki zabezpieczającej  

Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez 
wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. 

Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 280W i sprawności przynajmniej 85%,  

Listwa zasilająca 5 gniazd, długość 3 m 

Bezpieczeństwo i 
funkcje zarządzania 

• Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed 
kradzieżą komputera. 

• Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed 
niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. 

Certyfikaty i 
oświadczenia 

 

• oferowany komputer musi posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym  

• deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE 
oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) 

• deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z 
wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie 
obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star 
przez dostarczenie wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org z 
kategorii Desktop Computer 

Wymagane jest załączenie do oferty ww. certyfikatu oraz ww. wydruku ze 
strony http://www.eu-energystar.org 

System operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji:  
• możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 

z możliwością wyboru instalowanych poprawek;  
• Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet – witrynę producenta systemu;  
• Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW;  

• Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  
• Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

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

• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  

• Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi)  
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• Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

• Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 
służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 
wymieniać i pobrać ze strony producenta.  

• Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

• Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 
profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników.  

• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych.  

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.  

• Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 
użytkownika.  

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

• Wbudowany system pomocy w języku polskim;  
• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabowidzących);  
• Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 
funkcjonalność systemu lub aplikacji;  

• Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny;  

• Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów 
PKI X.509;  

• Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

• System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania 
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów 
z ustawień polityk;  

• Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;  

• Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

• Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego 
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przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania 
problemu z komputerem;  

• 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;  

• Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez 
zdalną instalację;  

• Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  
• Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;  

• Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe  

• Udostępnianie modemu;  
• Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  

• Możliwość przywracania plików systemowych;  
• System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)  

• Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu). 

 
System operacyjny musi być dostarczony na nośniku instalacyjnym i być w 
wersji 64- bit. 
 
Wykonawca oprócz systemu operacyjnego zgodnego z wymienionymi 
kryteriami musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, 
przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić 
współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. 

System operacyjny musi umożliwiać użyczenie, wypożyczanie, leasing, 
wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych 
osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu 
operacyjnego. 

Oprogramowanie 
antywirusowe 

Z licencją umożliwiającą aktualizację bazy wirusów na 5 lat 

Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych oferowanych przez Wykonawcę 
w komputerach (w wersji 64-bit) 

Program powinien zawierać funkcjonalność pozwalającą na migrację 
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produktu do nowszej wersji (bezpłatnie w ramach aktywnego abonamentu) 
bez potrzeby deinstalacji wersji poprzedniej. 

Pomoc i dokumentacja techniczna dla programu powinna być świadczona w 
języku polskim przez cały okres trwania umowy. 

Wsparcie powinno obejmować wsparcie online (zdalnie), poprzez email oraz 
telefoniczne. 

Produkt musi posiadać dożywotnią licencję pozwalającą na korzystanie z 
zainstalowanego programu, także po zakończeniu abonamentu, 
obejmującego aktualizację baz wirusów. Nie jest wymagana możliwość 
instalacji lub reinstalacji programu po zakończeniu abonamentu 
obejmującego aktualizację baz wirusów. 

Oprogramowanie 
biurowe 

Pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny i 
program do tworzenia prezentacji 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie zainstalowane  na dostarczonych komputerach, 
rekomendowane (bezpieczne i kompatybilne), przez producentów 
komputerów pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, 
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co 
najmniej: 

1. Informowanie administratora o otwarciu obudowy 

2. Zdalne zablokowanie stacji dysków, równoległych, USB 

3. Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a 
także na grupie komputerów w tym samym czasie, 

4. Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej 
ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez 
użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, 
włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 

5. Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 

6. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje 
BIOS 

7. Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca 
na dyskach twardych. 

8. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje 
BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym, 

9. Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu 
zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie 
zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między 
innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty 
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elektronicznej 

Sterowniki Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach 
optycznych. 

Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta 
komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut 
witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. 

Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim 

Oznakowanie 
antykradzieżowe 
komputera 

Komputery musza być trwale oznaczone logo projektu w celu 
zabezpieczenia przed wprowadzeniem ich do nielegalnego obrotu poza 
projektem, w technologii uniemożliwiającej usunięcie tego logo (nie 
dopuszcza się naklejek). Oznaczenie należy wykonać na obudowie 
komputera jak i na monitorze. Wzory logotypów zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego na etapie podpisywania umowy. 

Komputery muszą być także zabezpieczone specjalną naklejką 
antykradzieżową, która będzie informowała, że komputer jest własnością 
gminy Charsznica, a po jej usunięciu będzie widoczna informacja, że 
komputer został skradziony. 

Gwarancja Minimum 60 miesięcy serwisu na miejscu bezpośrednio u klienta (on-site) z 
czasem reakcji następnego dnia roboczego i czasem naprawy 3 dni 

 

 

 

Wymagane podstawowe parametry oraz warunki równowa żności stawiane zamawianemu 
monitorowi –(351 sztuk):  

Parametr, cecha, 
funkcjonalno ść Opis  

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą min.19” 

Jasność min 250 cd/m2 

Kontrast min 50000:1 

Kąty widzenia 
(poziom/pion) min170/160 stopni 

Czas reakcji matrycy max 5ms 

Rozdzielczość  min. 1440 x 900 

Dostępna regulacja kąt nachylenia ekranu  
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Bezpieczeństwo Możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej 

Zużycie energii Max 20 W (typowe); 5W (czuwanie) 

Złącze  min. D-Sub, DVI 

Inne Głośniki stereo, otwory montażowe w obudowie VESA  

Oznakowanie 
antykradzieżowe 
komputera 

Monitory musza być trwale oznaczone logo projektu w celu zabezpieczenia 
przed wprowadzeniem ich do nielegalnego obrotu poza projektem, w 
technologii uniemożliwiającej usunięcie tego logo (nie dopuszcza się 
naklejek). Wzory logotypów zostaną dostarczone przez Zamawiającego na 
etapie podpisywania umowy. 

Gwarancja Minimum 60 miesięcy serwisu na miejscu bezpośrednio u klienta (on-site) z 
czasem reakcji następnego dnia roboczego i czasem naprawy 3 dni 

 

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunk i równowa żności stawiane 
zamawianemu serwerowi –  (1 sztuka):  

Parametr, cecha, 
funkcjonalno ść Opis  

Płyta główna Serwerowa, dwuprocesorowa 

Procesor Dwa procesory przynajmniej 4-rdzeniowe osiągające w oferowanym 
serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 360 pkt; 

-Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla 
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory ( 
protokół poświadczony przez Wykonawcę ) 

  

Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym 
przekierowaniem konsoli KVM  

Złącza kart rozszerzeń  Minimum 1x PCI-E 3.0 x8  

Pamięć Co najmniej 32 GB RAM, możliwość rozbudowy do 192GB, min. dwa sloty 
wolne. 

Karta sieciowa Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej),  

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną  
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Kontroler RAID Zainstalowany  kontroler  SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci 
podręcznej cache 

Dysk twardy Zainstalowane 3 dyski SAS 2.0 o pojemności 600 GB każdy , dyski Hotplug; 

. 

Obudowa -Typu Rack,  wysokość  obudowy 4U 

-Dostarczony z szynami montażowymi do szafy rack umożliwiającymi pełne 
wysunięcie serwera oraz z ramieniem podtrzymującym kable 

 

Porty Na przednim panelu: 2 x USB, na tylnym panelu: 1 x RS-232, 4 x USB, 1 x 
VGA, 2x RJ45 

Zasilanie, chłodzenie 

-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% o mocy maksymalnej 
450W; 

-Redundantne wentylatory;  

System operacyjny System operacyjny zainstalowany na dostarczonym serwerze posiadający 
następujące funkcjonalności: 

• Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora 
fizycznego serwera.  

• Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę 
wymaganych licencji.  

• Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu 
operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk 
serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych 
mechanizmów wirtualizacji. 

• Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz 
co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym 

• Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci 
RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy 
system operacyjny. 

• Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z 
możliwością uruchamiania min. 8000 maszyn wirtualnych.  

• Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy 
między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem 
wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności 
stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 

• Wsparcie dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 
• Wsparcie dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 
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• Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu 
sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone 
przez producenta systemu operacyjnego. 

• Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie 
procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. 

• Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 
a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających 

użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) wgląd w poprzednie 
wersje plików i folderów, 

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu. 
1. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików w 

oparciu o ich zawartość. 
2. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów 

posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny tj. wydany przez 
agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 

3. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka 
serwerów 

4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych 
reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 

5. Graficzny interfejs użytkownika. 
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 

menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 
7. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co 

najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji 
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play). 

9. Możliwość  zdalnej  konfiguracj i, administrowania oraz aktualizowania 
systemu. 

10. Dostępność  bezpłatnych  narzędzi umożliwiających badanie i 
wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

11. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach 
(Digital Rights Management). 

12. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez 
potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) 
innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 
a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający 

DNSSEC, 
b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie 

użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na 
zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, 
udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących 
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funkcji: 
- Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego 

połączenia sieciowego z domeną, 

- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie 
sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu 
użytego do logowania, 

- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi 
katalogowej z mechanizmu kosza.  

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 

c. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego 
klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej 

d. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i 
prywatnego) umożliwiające: 
- Dystrybucję certyfikatów poprzez http 
- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 
- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi 

lasami domen.Szyfrowanie plików i folderów. 
e. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz 

serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 
f. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu 

fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 
g. Serwis udostępniania stron WWW. 
h. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 
i. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej 

liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji 
dodatkowego oprogramowania na komputerach, 

j. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na 
uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów 
operacyjnych.  

k. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia 
ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra 
typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej 
funkcjonalności 

l. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 
-   Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do 

maszyn wirtualnych, 
-    Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. 
-    Obsługi 4-KB sektorów dysków  
- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn  

wirtualnych pomiędzy węzłami klastra 
- Wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego 

funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez 
oprogramowanie kilku różnych dostawców poprzez otwarty 



 

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 13 

interfejs API. 
-  Kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do 

pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) 
m. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki 

publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego 
rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję 
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z 
siecią Internet. 

n. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele 
ścieżek (Multipath). 

o. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu 
instalacyjnego. 

p. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również 
działające zdalnie) administracji przez skrypty. 

• Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze 
standardami WBEM oraz WS-Management. 

Oprogramowanie 
dodatkowe 

Oprogramowanie umożliwiające zdalna sterownie komputerem oraz pomoc 
techniczną posiadające następującą funkcjonalność: 

• Umożliwiać pełne zdalne sterowanie komputerem między innymi: 
instalację oprogramowanie, instalację sterowników, modyfikację 
ustawień systemowych 

• Umożliwiać transfer plików podczas zdalnego sterowania w obydwu 
kierunkach. 

• Do prawidłowego działania oprogramowanie konieczne jest 
połączenie internetowe (bez konieczności ingerencji w ustawienia 
NAT) 

• Połączenie ze zdalnym komputerem musi być oparte na wymianie 
kluczy publicznych i prywatnych 

• Darmowa  instalacja hostów (minimum 350), którymi można 
zarządzać. 

• Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem operacyjny 
serwera oraz komputerów zaoferowanych. 

• Oprogramowanie musi posiadać wsparcie techniczne realizowane w 
języku polskim  

• Licencję na minimalnie dwóch administratorów mogących 
jednocześnie sterować hostami. 
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Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 

Oferowany model serwera musi znajdować się w katalogu producenta 
systemu operacyjnego na liście produktów (serwerów ) testowanych i 
rekomendowanych, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli serwerów z oferowanym systemem operacyjnym. 

Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów poświadczających 
posiadanie przez serwer ww. cech. 

Wsparcie techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera 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. 

Gwarancja Minimum 3-lata serwisu na miejscu bezpośrednio u klienta (on-site) z 
czasem reakcji następnego dnia roboczego i czasem naprawy 3 dni 

 
 

Wymagane podstawowe parametry oraz warunki stawiane  zamawianym drukarkom laserowym 
- 15 sztuk  
 

Nazwa komponentu  OPIS 
Typ urządzenia Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, faks) 
Przeznaczenie Urządzenie będzie wykorzystywane do użytku codziennego przez 

Jednostki Podległe. 
Porty komunikacyjne Co najmniej port USB wersja 2.0 i Ethernet 10 / 100 Base TX 
Rozdzielczość druku 
w czerni 

Co najmniej 1200 x 600 dpi 

Prędkość druku  W czarni co najmniej do 25 str. / min w A4 
 

Czas wydruku 
pierwszej strony 

Poniżej 10 sekundy (w trybie gotowości) 

Zalecane miesięczne 
obciążenie 

Co najmniej do 12000 stron 

Standardowa 
pojemność podajnika 
papieru 

Co najmniej 250 arkuszy 

Podajnik odbiorczy Co najmniej 100 arkuszy 
Pojemność podajnika 
automatycznego 
(ADF) 

Co najmniej 30 arkuszy 

Rozdzielczość Co najmniej 1 200 x 600 dpi 
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skanowania  
Szybkość kopiowania Co najmniej 25 str. / min w A4 
Szybkość transmisji 
faks 

Co najmniej 33.6 kb/s 

Zgodnie systemy 
operacyjne 

Co najmniej Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS X v10.5 -10.8, 
rożne systemy operacyjne Linux 

Zawartość zestawu Co najmniej oprócz urządzenia:  
- kabel zasilający  
- nośnik ze sterownikami oraz oprogramowaniem dodatkowym 
- startowe wkłady z tonerem  
- instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 

Zasilacz awaryjny  UPS  3000 VA (wraz bateriami) - 1 szt.  

 

Minimalne wymagania techniczne:  
• Moc pozorna 3000VA 
• Moc rzeczywista 1800 Wat 
• Architektura UPSa  line-interactive 
• Maksymalny czas przełączenia na baterię 2 ms 
• Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 5 min 
• Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 15 min 
• Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR 
• Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232  
• Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy 

UPSa 
• Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowego 

modułu bateryjnego 
• Urządzenia powinno posiadać obudowę typu Rack 19’’  
• Maksymalna wysokość urządzenia  wraz z bateria nie może przekroczyć 6U 

 

Szafa 42U z wyposa żeniem  - 1 szt.  

 

Wyposażenie minimalne: 

• Szafa serwerowa 42U o wymiarach dostosowanych do zaoferowanego serwera  

• Drzwi przednie przeszklone 

• Drzwi tylne perforowane z blachy, boki z blachy pełnej 
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• Cokół 100 mm z możliwością poziomowania 

• Panel wentylacyjny dachowy z termostatem i 4 wentylatorami 

• Zaślepka filtracyjna w otworach podstawy szafy 

• Półka 2U-co najmniej 400 mm na urządzenie desktop 

• Półka ruchoma pod klawiaturę 

• Listwa zasilająca 19” z filtrem  - 2 szt. 

 

Wymagania ogólne dotycz ące zainstalowanych urz ądzeń: 

Zamawiający wymaga, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie 

nowym (rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2013) - należy załączyć do oferty oświadczenie 

producenta lub dystrybutora urządzeń lub Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymogu. 

Zamawiający wymaga, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 

zakupionym w legalnym kanale sprzedaży i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych 

kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 

Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej:  

Wykonawca musi zapewnić 5 letni okres gwarancji dla dostarczonych: zestawów komputerowych i 

monitorów, 3 letni okres gwarancji dla serwera i UPS oraz 2 letni okres gwarancji dla drukarek. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia odbioru dostawy. Wykonawca musi zapewnić naprawy zestawów 

komputerowych, monitorów, UPS i serwera w okresie gwarancyjnym z czasem reakcji w następny 

dzień roboczy na miejscu bezpośrednio u klienta (on site) od momentu zgłoszenia usterki. W 

przypadku dłuższego niż 3 dni okresu naprawy dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego. 

Wykonawca w ramach gwarancji musi wykonać jednorazowy przegląd gwarancyjny dostarczonego 

sprzętu na 30 dni przed zakończeniem okresu obowiązywania gwarancji dla poszczególnych 

urządzeń. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i technologii równoważnych, innych niż określone w 

SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz 

oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego 

spoczywa na składającym ofertę. 
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Wszystkie wskazania z nazwy występujące w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy 

rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na 

zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.                                                                                

 

Adres dostawy: 

Wykonawca dokona dostawy na terenie Gminy Charsznica, pod adresy wskazane przez 

Zamawiającego w załączniku do Umowy.   


