
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

1. Komputer uczniowski – 15 szt.  
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ Komputer stacjonarny. 

Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowychi graficznych, graficznego wspomagania 
projektowania,dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych, stacja programistyczna. 

Obudowa 

Typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. 
Fabrycznie umożliwiająca montaż 2 kieszeni: 1 szt. zewnetrzna na napęd optyczny 
i 1 szt. 3,5” na standardowy dysk twardy 
Wyposażona w czytnik kart multimedialnych  
Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part 
numberem, numerem seryjnym 
Wyposażona w budowany głośnik o mocy 1.5W  

Zasilacz Zasilacz maksymalnie 180W o sprawnosści minimum 85% 

Płyta główna 

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. 
Wyposażona w złącza: 
- 1 x PCI Express 3.0 x16, 
- 1 x PCI Express 3.0 x1, 
- 2 x M.2 z czego 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe; 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor klasy x86, osiągający wynik co najmniej 12 800 pkt w teście PassMark 
CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
zamawiającego 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent 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 10 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB, możliwość rozbudowy do 32 GB, minimum 2 sloty wolne na dalszą 
rozbudowę. 
Obsługa pamięci DDR4-2666 MHz. 

Pamięć masowa 
1 x 240GB SSD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW  

Wydajność 
grafiki 

Karta graficzna musi osiągać wynik co najmniej 1450 pkt.w teście PassMark 3D 
Graphics Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
zamawiającego 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent 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 10 dni od otrzymania zawiadomienia od 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.passmark.com/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.passmark.com/


 
 

Zamawiającego 

Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN 

Wbudowane 
porty 

- 1 x VGA,  
- 1 x DP, 
- 1 x HDMI 
- 8 x USB w tym: 
- z przodu obudowy 4 x USB3.1 z czego 2 SuperSpeed+ o prędkości do 10Gbps 
- z tyłu obudowy 4 x USB 
- port sieciowy RJ-45,  
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy 
- port szeregowy 
- czytnik kart pamięci  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 
nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Klawiatura/mysz 
Klawiatura przewodowa w układzie US 
Mysz przewodowa (scroll) 

Oprogramowanie 
zabezpieczające 

1. Oprogramowanie umożliwiające: 
a) szyfrowanie danych za pomocą silnych algorytmów szyfrowania takich 

jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH.  
b) zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży komputera.  
c) monitorowanie użycia zaszyfrowanych zasobów i zarządzanie 

informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do 
zaszyfrowanych danych; 

d) aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek 
aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta 
oprogramowania; 

e) ochronę przed zagrożeniami, posiadające certyfikaty VB100%, 
OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance+ lub równoważne 

2. Silnik musi umożliwiać co najmniej: 
a) wykrywanie i blokowanie plików ze szkodliwą zawartością, w tym 

osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie 
rzeczywistym algorytmów kompresji, 

b) wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego 
oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, 

c) stosowanie kwarantanny, 
d) wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa 

(roguewear) 
e) skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, 
f) automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, 
g) skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach 

czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób konfigurowalny, z 
możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji. 

h) zbieramie informacji co najmniej o nazwie komputera, producencie i 
modelu komputera, przynależności do grupy roboczej/domeny, 
szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach użytkowników, 
dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, 
parametrach sprzętowych (procesor, RAM, SN, stdyskorage), BIOS, 
interfejsach sieciowych, dołączonych peryferiach; 

3. Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS 
4. Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów 



 
 

5. Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu 
wykrywania skanowania portów 

6. Musi posiadać moduł wykrywania ataków DDoS; 
7. Musi umożliwiać co najmniej: 

a) przechowywanie danych w bazie typu SQL; 
b) zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania 

ochronnego                   na stacjach klienckich, na pojedynczych 
punktach, zakresie adresów IP lub grupie z ActiveDirectory; 

c) tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z 
rozróżnieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit 
dla systemów Windows i Linux); 

d) centralną dystrybucję na zarządzanych komputerach uaktualnień, bez 
dostępu do sieci Internet. 

e) raportowanie, z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością 
automatycznego czyszczenia starych raportów oraz możliwością 
eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane z serwera i 
komputerów, w tym raporty o zainstalowanym oprogramowaniu; 

f) tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików konfiguracyjnych z 
serwera ; 

g) tworzenie wielu poziomów dostępu do hierarchii aby umożliwić 
dostęp zgodnie z przypisaniem do grupy; 

h) przeglądanie raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń w 
sieci 

i) kontrolowanie i regulowanie użycia urządzeń peryferyjnych typu: 
drukarki, skanery i kamery internetowe 

j) blokowanie połączenia z urządzeniami mobilnymi 
k) szyfrowanie zawartości USB i udostępnianie jej na komputerach z 

zainstalowanym oprogramowaniem; 
l) zablokowanie funkcjonalności portów USB, blokując dostęp 

urządzeniom innym niż klawiatura i myszka 
m) używanie tylko zaufanych urządzeń sieciowych; 
n) zablokowanie aplikacji w oparciu o kategorie, wtym co najmniej: 

tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing 
application, backup software,  encrypting tool  

o) dodanie własnych aplikacji do listy zablokowanych 
p) utworzenie kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach 

klientach; 
q) generowanie i wysyłanie raportów o aktywności na różnych kanałach 

transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia czy udziały 
sieciowe; 

r) zablokowanie funkcji Printscreen 
s) blokowanie plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj 
t) dodawanie wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 
u) wyświetlenie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania 

niepożądanego działania  
v) monitorowanie zmian w plikach, co najmniej w zakresie: 

 monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak 
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, 
dyskach wymiennych i sieciowych. 

 wykluczenia określonych plików/folderów z procedury 
monitorowania. 



 
 

 generowania monitora zmian w plikach. 

 śledzenia zmian we wszystkich plikach i oprogramowaniu 
zainstalowanym na komputerach; 

w) usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów 
do rejestru oraz defragmentację dysku; 

x) optymalizację w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego 
całkowitym uruchomieniem; 

8. Licencja i dostep do aktualizacji baz zagrożeń oraz samej aplikacji na 36 
miesięcy; 

9. Oprogramowanie umożliwiające zdalną i lokalną administrację oferowanych 
komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na:  

 zdalną i lokalną inwentaryzację komponentów komputera 

 zdalne i lokalne monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć 
RAM, HDD, wersje BIOS 

 zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 
monitorowanie i alertowanie temperatur, napięć i zajętości dysków 
twardych  wraz z graficznym przedstawieniem wartości w zadanym 
czasie w postaci wykresów.  

10. Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku polskim. 
11. Nie dopuszcza się zaoferowania ww. oprogramowania, składającego się z 

kilku różnych programów, wyprodukowanych przez różnych producentów, 
które sumarycznie spełniałby ww. wymagania 

 

System 
operacyjny 

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. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim 
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 
klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego 

typu, tekstów, metadanych) dostępny z poziomów: menu, otwartego okna 
systemu operacyjnego;  

7. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych, 

8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim 
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
11. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących). 
12. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora Zamawiającego. 
13. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-

to-peer. 
14. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 



 
 

operacyjnego, w tym możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej 
wersji o minimum 4 miesiące. 

15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; 
16. Konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;  
17. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
18. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w 

chmurze; 
19. Molliwość zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
20. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 

znajdujących się na serwerze plików z prywatnym urządzeniem, bez 
konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika  

21. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

22. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

23. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);  
24. Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej. 
25. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 

postaci. 
26. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 

pozostawieniem plików użytkownika. 
27. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 
sprzętu); 

28. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor; 
29. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 

wykorzystaniem interfejsu graficznego. 
30. Bezpłatne biuletyny bezpieczeństwa związane z działaniem systemu 

operacyjnego. 
31. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych;  
32. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i 

regułami IP v4 i v6. 
33. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 

operacyjny; 
34. Zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 

z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej i 
udostępnianiem plików; 

35. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby 
automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików.  

36. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami 
zarządzanymi i niezarządzanymi. 

37. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat 
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne; 

38. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
39. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania 

do szyfrowania dysku w usługach katalogowych; 
40. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
41. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 



 
 

42. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach; 
43. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny; 
44. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a) Login i hasło, 
b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty chronione poprzez moduł TPM; 

Zintegrowany 
System 
Diagnostyczny 

Wizualny system diagnostyczny producenta dzialający nawet w przypadku 
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający 
na wykonanie diagnostyki następujacych podzespołów: 

 wykonanie testu pamięci RAM  

 test dysku twardego 

 test monitora  

 test magistrali PCI-e 

 test portów USB 

 test płyty głównej  
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z 
powyższych podzespołów komputera. 
System powinien umozliwiać identyfikację testowanej jednostki i jej 
komponentów w następujacym zakresie: 

 PC: Producent, model 

 BIOS: Wersja oraz data wydania; 

 Procesor : Nazwa, taktowanie 

 Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer 
seryjny poszczególnych kości pamięci; 

 Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, 
temperatura pracy; 

 Monitor: producent, model, rozdzielczość 

Certyfikaty i 
standardy 

Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO9001, ISO50001,– 
certyfikaty dostarczyć na wezwanie zamawiającego); 

Gwarancja i 
wsparcie 
techniczne 
producenta 

3-letnia gwarancja,  
serwis w miejscu użytkowania sprzętu (on site), 
czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dostarczyć na wezwanie 
zamawiającego; 

Wymagania 
dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów 
oferowanego sprzętu  z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.  
W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby 
Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę 
oferowanego sprzętu.  
W odniesieniu do  oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje 
tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi.   
Ocena złożonych próbek zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.  
Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół.  
Niezgodność próbki z OPZ bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i 
terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik 
oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści 



 
 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony 
wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek 

 

2. Monitor uczniowski – 15 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ matrycy IPS, W-LED 

Rozmiar matrycy 21,5 cala 

Format obrazu 16:9 

Rozdzielczość 1920 x 1080; 

Czas reakcji Maksymalnie 5 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast typowy (statyczny) 1000:1 

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,25 x 0,25 mm 

Katy widzenia pion/poziom 178/178stopni 

Porty VGA, HDMI, PC audio, wyjście słuchawkowe; 

Wbudowane głośniki 2 x 2W; 

Pochylenie Od -5 do 20 stopni; 

Zużycie energii Maksymalnie 14W; 

MTBF 50 000 godzin; 

Warunki gwarancji 
36 miesięcy, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 
roboczego. 

Wymagania dodatkowe 
Blokada Kensington, zgodność ze standardem VESA, przewód VGA, 
przewód audio, przewód zasilający 

 

3. Laptop nauczycielski – 1 szt. 
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Zastosowanie 
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Ekran 
Matryca TFT, min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka 
antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor klasy x86, osiągający wynik co najmniej 7850 pkt w teście PassMark CPU 
Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
zamawiającego 

Płyta główna 
Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  
Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierające konfigurację dwu dyskową SSD 
M.2+ HDD 2,5’’. 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB, możliwość rozbudowy do min 20GB 

Pamięć masowa 
1x 240GB SSD + 1x 1TB 
Możliwość instalacji dwóch wewnętrznych dysków twardych, wsparcie dla 
dysków NVMe 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.passmark.com/


 
 

Wydajność 
grafiki 

Karta graficzna musi osiągać wynik co najmniej 1250 pkt. w teście PassMark 3D 
Graphics Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
zamawiającego 

Napęd optyczny 
Wbudowany DVD+/-RW; 
Możliwość zamiany na drugą baterię. 

Klawiatura i 
touchpad 

Klawiatura z powłoką antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (materiał pod 
klawiaturą wchłaniający wilgoć i ciecz).  
Klawiatura w układzie US-QWERTY. 
Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla 
technologii multitouch musi posiadać wsparcie dla gestów dla minimum 3 
niezależnych punktów dotyku.  

Multimedia 

Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition; 
Wbudowane głośniki stereo o mocy 2W; 
Mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę 
matrycy. 
Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED 
sygnalizującą pracę kamery oraz posiadająca fabryczną przesłonę kamery. 

Bateria i zasilanie 

Pozwalająca na nieprzerwaną pracę przez 6 godzin wg oficjalnych dokumentów 
producenta. 
Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do 
poziomu 100% w czasie 2 godzin.  
Zasilacz o mocy 65W.  
2 lata gwarancji na baterię. 

Waga i wymiary Waga maksymalnie 2 kg z baterią 

Obudowa 

Szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.  
Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe.  
Kąt otwarcia matrycy min.180 stopni.  
W obudowe wbudowane co najmien 2 diody sygnalizujące stan naładowania 
akumulatora oraz pracę dysku twardego.    

Certyfikaty 

 Certyfikat ISO9001, ISO14001 lub certyfikaty równoważne (dostarczyć na 
wezwanie Zamawiającego). 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem 
operacyjnym – (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego). 

Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną 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. 
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać 
się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 
Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych działający nawet przy 
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. 
Czytnik linii papilarnych. 
Złącze typu Kensington Lock. 

Oprogramowanie 
zabezpieczające 

1. System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, 
OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance +.  

2. Musi umożliwiać co najmniej: 

 wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym 
osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.passmark.com/


 
 

algorytmów kompresji, 

 wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego 
oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, 

 stosowanie kwarantanny, 

 wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa 
(roguewear) 

 skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, 

 automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, 

 skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach 
czasowych lub poprzez harmonogram; 

 zbieranie informacji co najmniej o: 
- nazwie komputera,  
- producencie i modelu komputera,  
- przynależności do grupy roboczej/domeny,  
- szczegółach systemu operacyjnego,  
- lokalnych kontach użytkowników,  
- dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, 
- parametrach sprzętowych takich jak: procesor,RAM, numer seryjny, dysk, 
BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych urządzeniach peryferyjnych; 

3. Moduł ochrony IDS/IPS 
4. Mechanizm wykrywania skanowania portów 
5. Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu 

wykrywania skanowania portów 
6. Wykrywanie ataków DDoS; 
7. Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane na dysku, za pomocą 

algorytmów szyfrowania takich jak: AES, RC6, SERPENT i DWAFISH.  
8. Pełne szyfrowanie dysków; 
9. Szyfrowanie zawartości na urządzeń przenośnych, takich jak pendrive, dyski 

USB i udostępnianieich zawartości tylko autoryzowanym użytkownikom; 
10. Centralna konsola zarządzająca musi umożliwiać co najmniej: 

 Przechowywanie danych w bazie typu SQL; 

 Zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania na na pojedynczych 
komputerach, zakresie adresów IP lub grupie z domeny; 

 Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania, z rozróżnieniem 
docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit), w formie plików 
.exe, .msi oraz formatach dla systemów Linux; 

 Centralną dystrybucję uaktualnień definicji wirusów bez dostępu do sieci 
Internet. 

 Raportowanie przez dedykowany panel w konsoli z: 
- prezentacją tabelaryczną i graficzną; 
- możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów; 
- możliwością eksportu do formatów CSV i PDF,  
- prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń konsoli, jak i    
   dane/raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o  
   oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich 

11. Definiowanie struktury zarządzania opartej o role i polityki; 
12. Wyświetlania statusu bezpieczeństwa urządzeń końcowych zainstalowanych w 

różnych lokalizacjach; 
13. Tworzenie kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z chmury 
14. Dostęp do konsoli z dowolnego miejsca; 
15. Przeglądanie raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń; 



 
 

16. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek 
aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta 
oprogramowania; 

17. Centralnie zarządzany z konsol, co najmniej w następującym zakresie: 

 różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i 
blokowanie; 

 przyznwanie praw dostępu dla nośników pamięci USB, CD  

 regulowania połączeń WiFi i Bluetooth 

 kontrolowanie i regulowanie użycia urządzeń peryferyjnych typu: 
drukarki, skanery i kamery internetowe 

 blokada lub zezwolenia na połączenie z urządzeniami mobilnymi 

 możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez 
administratora; 

 szyfrowanie zawartości USB i udostępnianie jej na punktach końcowych z 
zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym; 

 możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp 
urządzeniom innym niż klawiatura i myszka 

 możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym 
przez administratora\ 

 możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych 
18. Funkcja wirtualnej klawiatury 
19. Możliwość blokowania każdej aplikacji  
20. Możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie 
21. Możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych 
22. Tworzenie kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach 

klientach poprzez konsole administracyjną; 
23. Kategorie aplikacji minimum:  

a) tuning software,  
b) toolbars,  
c) proxy,  
d) network tools, 
e)  file sharing application,  
f) backup software,   
g) encrypting tool 

24. Generowanie i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach 
transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy 
schowki; 

25. Możliwość zablokowania funkcji Printscreen 
26. Monitorowanie przesyłu danych między aplikacjami; 
27. Blokowanie plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj; 
28. Ochrona przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe; 
29. Możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 
30. Ochrona plików zamkniętych w archiwach  
31. Możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki 
32. Wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania 

niepożądanego działania  
33. Ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p 
34. Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak 

kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach 
wymiennych i sieciowych. 

35. Monitorowania określonych rodzajów plików. 



 
 

36. Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury 
monitorowania. 

37. Raportowanie monitorowania zmian w plikach. 
38. Możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach 
39. Możliwość śledzenia zmian w zainstalowanym oprogramowaniu; 
40. Usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do 

rejestru oraz defragmentacja dysku; 
41. Możliwość zaplanowania optymalizacji na wskazanych stacjach klienckich 
 
Oprogramowanie umożliwiające zdalną i lokalną administrację oferowanych 
komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na:  
- zdalną i lokalną inwentaryzację komponentów komputera; 
- zdalne i lokalne monitorowanie stanu komponentów: CPU, RAM, HDD, wersje 
BIOS 
- zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w sieci;  
- monitorowanie i alertowanie temperatur, napięć i zajętości dysków twardych  
wraz z graficznym przedstawieniem wartości w postaci wykresów; 
- interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku polskim.  
- w celu zapewnienia pełnej kompatybilności oprogramowania z komputerem, 
musi być wyprodukowane w całości przez producenta komputera. Nie dopuszcza 
się zaoferowania oprogramowania, składającego się z kilku różnych programów, 
wyprodukowanych przez różnych producentów; 

System 
operacyjny 

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, 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym 
polskim i angielskim 

4. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
5. 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, 

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim 
8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 

słabo widzących). 
10. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji 
o minimum 4 miesiące 

11. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
12. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń 
 

Wbudowane 
porty i złącza 

 1x VGA; 

 1x HDMI ver. 1.4 



 
 

 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwiającą 
włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego 

 2x USB 3.0 

 2x USB 3.1 typ-C (możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez 
port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie 
hibernacji/uśpienia); 

 Czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0 

 Czytnik linii papilarnych 

 Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. 
combo 

 Moduł bluetooth 4.1 

 Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta 
sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n w 
standardzie AC  

Warunki 
gwarancji 

36 miesięcy gwarancji.  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat dla 
świadczenia usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera 
– dokumenty potwierdzające dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 
Gwarancja musi oferować przez cały okres dostępność wsparcia technicznego 
przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta nazwy platformy notebooka. 
Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego 
oraz dołączonego oprogramowania. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie 
podanego numeru seryjnego 

 

4. Monitor dotykowy – 1 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ matrycy AMVA LED 

Przekątna matrycy 27 cali, 68,5 cm 

Format obrazu 16:9 

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Czas reakcji Maksymalnie 5 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast typowy (statyczny) 3000:1 

Katy widzenia 178 stopni w pionie i poziomie 

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,315 mm 

Technologia dotykowa Pojemnościowa 

Grubość szkła 2 mm; 

Porty 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0; 

Katy pochylenia - 3 do 70 stopni 

Zużycie energii Maksymalnie 30W w trybie pracy; 

Warunki gwarancji 
3-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 
roboczego. 

Wymagania dodatkowe Zgodność ze standardem VESA; 



 
 

Kompatybilność z Kensington lock; 
Kabel zasilający, VGA (D-Sub), HDMI i USB; 
10 punktów dotykowych; 
HDCP; 

 

5. Słuchawki – 15 szt. 
 

1. Pasmo przenoszenia – 16 - 22 000 Hz  
2. Czułość – 100 dB/mW 
3. Impedancja – 20 ohmów 
4. Wtyk - 3.5 mm 
5. Składane 
6. Długość przewodu – 1,2 metra 
7. Gwarancja – 24 miesiące; 

 

6. Tablet – 1 szt. 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Przekątna 
wyświetlacza 

39,6 cm 

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Aktywny obszar 
roboczy 

34 x 19 cm; 

Kąt widzenia 176/176 stopni 

Kontrast 1000:1 

Czas reakcji matrycy Maksymalnie 25 ms. 

Wspólczynnik 
proporcji 

16:9 

Jasność 200 cmd/m2 

Temperatura barw 9300 K; 

Pobór prądu Maksymalnie 30W w trybie włączenia; 

Waga Maksymalnie 2 kg; 

Ergonomia Dla prawo- i leworęcznych; zintegrowane składane nóżki; 

Gwarancja  24 miesiące; 

Wymagania 
dodatkowe 

Przewód 3 w 1 do połączenia z portami HDMI, USB i adapterem zasilającym; 

Pióro z dwoma konfigurowalnymi przyciskami bocznymi i róznymi poziomami 
nacisku; 
Slot na linkę zabezpieczającą Kensington; 

 

 

 

 

7. Drukarka – 1 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie; 

Technologia Laserk, kolor 



 
 

Pamięć 512 MB; 

Procesor 800 Mhz; 

Czas wydruku pierwszej 
strony 

Maksymalnie 15 s; 

Szybkośc druku mono/kolor 30 str./min. 

Rozdzielczość drukowania 2400 x 600 dpi; 

Szybkość skanowania  
mono/ kolor 

25 stron na minutę; 

Rozdzielczośc skanowania 1 200 x 2 400 dpi 

Szybkość kopiowania 
mono/kolor 

30 stron na minutę; 

Rozdzielczość kopiowania 600 x 1200 dpi; 

Komunikacja 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; 
IEEE 802.11b/g/n;  
Wi-Fi Direct,  
1 x USB; 

Wymagane formaty papieru A6, A5, A4 

Pojemnośc podajnika paieru 350 arkuszy; 

Zużycie energii  Maksymalnie 600 W podczas drukowania; 

Poziom hałasu  Maksymalnie 50 dBA podczas drukowania; 

Wydajność 
 3000 stron dla czarnego i 1500 stron dla kolorów; 
 Bęben na 30000 stron; 

Warunki gwarancji 
36 miesięcy, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 
roboczego. 

Wymagania dodatkowe 

ADF na 50 arkuszy; 
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8 cm; 
Druk dwustronny; 
Możliwość zastosowania oryginalnego tonera czarnego na 6500 
stron i kolorów na 4000 stron; 

 
8. Tablica magnetyczna – 1 szt.; 

 

1. Wymiary – minimum 170 x 100 cm 
2. Powierzchnia - biała, magnetyczna, suchościeralna o gładkiej powierzchni lakierowanej . 
3. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 
4. Rama z profilu aluminiowego, narożniki wykończone plastikowymi elementami. 
5. Tablica musi posiadać półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. 
6. Możliwość zawieszenia  zarówno w pionie, jak i w poziomie 
7. Gwarancja – 24 miesiące; 


