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Wstęp 
 
Niniejszy opis został opracowany na potrzeby  projektu realizowanego przez Konsorcjum informatyczne 
Gmin Powiatu Krapkowickiego (UMiG Krapkowice) i Głubczyckiego (UMiG Baborów) dofinansowanego z  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś II 
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e –usług i bazy danych. Projekt 
dotyczy Informatyzacji oraz budowy społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy Gmin Krapkowice i 
Baborów biorących udział w konsorcjum. 
 
 
Minimalne wymagania odno śnie sprz ętu komputerowego 
 
Dostawa sprzętu komputerowego wg poniŜszej specyfikacji ilościowej i technicznej. Przedmiotowy sprzęt 
musi być nowy, nieuŜywany, sprzedawany w kompletnej konfiguracji producenta. Zamawiający wymaga 
równieŜ od Wykonawcy transportu, instalacji i uruchomienia sprzętu komputerowego w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego i w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji środowiska 
sieciowego. Serwer i urządzenia sieciowe aktywne zostaną zamontowane w szafach rackowych w 
pomieszczeniach pełniącym funkcję serwerowni w budynkach urzędów i podłączone do sieci LAN i 
wydzielonej sieci zasilającej. 
Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację i instrukcje, które pozwolą administratorowi na samodzielną 
konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury i wykrycie nieprawidłowości w celu zgłoszenia 
problemu do Wykonawcy. 
Wykonawca przekaŜe opracowanie koncepcji połączeń i zabezpieczeń poszczególnych elementów 
infrastruktury (urządzenia sieciowe, serwery) wraz z plikami konfiguracyjnymi zawierającymi komentarze 
wyjaśniające przyjęte załoŜenia. 
Wykonawca zestawi bezpieczne połączenie sieciowe pomiędzy Urzędem, a jednostkami organizacyjnymi 
biorącymi udział w projekcie. 
Konfiguracja wszystkich elementów infrastruktury, dostarczonych w ramach projektu, powinna być zgodna z 
obowiązującymi Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityką Bezpieczeństwa Informacji. 
 
Specyfikacja ilo ściowa: 

 

1. Komputer PC 106 

2. Monitor LCD 19'' 106 

3. Serwer typ 1 4 

4. Serwer typ 2 2 
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5. Urządzenie do archiwizacji typ 1 2 

6. Urządzenie do archiwizacji typ 2 2 

7. Urządzenie sieciowe typ 1 2 

8. Urządzenie sieciowe typ 2 1 

9. Urządzenie sieciowe typ 3 2 

10. PIAP – infokiosk zewnętrzne 7 

11. PIAP – infokiosk wewnętrzne 2 

12. Przełączniki zarządzane 5 

13. Wimax 2 

14. VoIP 1 

15.  e-Oświata 1 

16. e-Biblioteka 2 

17. e-Podpis 1 
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Ilość urządzeń, które maj ą być dostarczone do okre ślonych lokalizacji: 

Serwer Urządz. do 
archiw. 

Urządzenie 
sieciowe 

PIAP  Komputer 
stacjonarny 

Monitor 
19’’ 

Typ 1 Typ 2 Typ1 Typ2 Typ1 Typ2 Typ3 Zew. Wew. 

Przałączniki 
zarządzalne 

Gmina Baborów 28 28 1  1  1   4  1 

Zespół Szkolno - Przedszkolny 10 10  1  1   1   1 

Ośrodek Pomocy Społecznej 8 8  1  1   1   1 

Gmina Krapkowice 32 32 2  1  1   3 2 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej 9 9 1     1    1 

Krapkowicki Dom Kultury 1 1           

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1 1           

Środowiskowy Dom Samopomocy 1 1           

Warsztat Terapii Zajęciowej 1 1           

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 1 1           

Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 1           

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1 1           

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 1 1           

StraŜ Miejska 1 1           

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Kórnicy 1 1           

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
śywocicach 

1 1           

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w 
Rogowie Opolskim 

1 1           

Przedszkole Publiczne Nr 1 w 
Krapkowicach 

1 1           

Przedszkole Publiczne Nr 2 w 
Krapkowicach 

1 1           

Przedszkole Publiczne Nr 4 w 1 1           
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Krapkowicach 

Przedszkole Publiczne Nr 6 w 
Krapkowicach 

1 1           

Przedszkole Publiczne Nr 8 w 
Krapkowicach 

1 1           

Przedszkole Publiczne w śywocicach 1 1           

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna filia 
na Sienkiewicza  

1 1           
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Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne): 

 
1. Komputer stacjonarny  – komputer stacjonarny wykorzystywany do prac biurowych, o poniŜszych 
wymaganiach technicznych: 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1. Typ Komputer stacjonarny 

2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

3. Wydajność obliczeniowa Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 
PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 1700 
punktów Passmark CPU Mark  
  

4. Pamięć operacyjna RAM 4GB  moŜliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne 

5. Parametry pamięci 
masowej 

Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. 

6. Wydajność grafiki Zestaw powinien umoŜliwiać pracę dwumonitorową oraz osiągać w 
teście wydajności Sysmark2007: Official Rating „VideoCreation” 
wynik 160 punktów oraz Official Rating „3D” wynik 170 punktów i 
wspierać technologię DirectX w wersji 10 i OpenGL w wersji 2.0  

7. WyposaŜenie 
multimedialne 

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

8. Obudowa − Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express 
wyłącznie o pełnym profilu, wyposaŜona w min. 4 kieszenie: 2 
szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne 

− Maksymalna suma wymiarów obudowy nie moŜe przekraczać: 
955mm;  (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg 

− Zasilacz o mocy znamionowej 265W pracujący w sieci 230V 
50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%,  

− W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi 
być wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuŜący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i 
jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 

o Przebieg procesu POST 
o Awarię BIOS-u 
o Awarię procesora  
o Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia 

złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, 
kontrolera USB 

Oferowany system diagnostyczny nie moŜe wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów 

9. Zgodność z systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft 
Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie 
wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft + nośnik.  
Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL 

10. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŜący 
do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŜliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy uŜyciu klucza sprzętowego.  
Dołączony nośnik ze sterownikami. 

11. BIOS - W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze 
specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego 
hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 
z zewnętrznych urządzeń 

- MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
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uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów 
PCI. 

- MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŜliwość 
ustawienia następujących zaleŜności pomiędzy nimi: brak 
moŜliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 

- Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było 
moŜliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu 
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, 
gdy zostało podane hasło systemowe. 

- MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na 
temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM 
wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu 
slotów PCI. 

- MoŜliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty 
dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

- MoŜliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej 
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 

- MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 

- MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, 
tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich 
portów. 

- MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę 
zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą 
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. 

- MoŜliwość ustawienia wielkości pamięci operacyjnej, 
współdzielonej z systemem operacyjnym. 

12. Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera 
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i 
zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umoŜliwiające co 
najmniej: 

- Informowanie administratora o otwarciu obudowy 
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów 

szeregowych, równoległych, USB, 
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym 

komputerze a takŜe na grupie komputerów w tym 
samym czasie, 

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

- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management 

Interface, 
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- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć 
RAM, HDD, wersje BIOS 

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

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

- Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy 
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym, 

Musi umoŜliwiać 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 elektronicznej 

13. Certyfikaty i standardy − Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

− 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 zuŜywających energię 
moŜliwych 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 powyŜej 25 gram 

− Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej 

− Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD  
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  
internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej 

14. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w 
trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 
wystawionym przez niezaleŜną  akredytowaną jednostkę) 

15. Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 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 Wykonawcy potwierdzonego 
przez Producenta, Ŝe serwis będzie realizowany przez Producenta 
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 
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. 

16. Wsparcie techniczne 

producenta 

MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
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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 naleŜy dołączyć link strony. 

17. Wymagania dodatkowe 1. Wbudowane porty: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, 
DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na 
zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port 
sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz 
tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na 
zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŜe być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
uŜytkownika), PXE 2.0 
3. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 
3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłacznie o 
pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza 
DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza 
SATA 2.0;  
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty  
5. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką 
(scroll) min 1000dpi 
6. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do 
nagrywania i odtwarzania płyt 

7. Płyta główna wspomagająca technologię wielowątkowości oraz 
wielordzeniowości;   Wbudowana w płytę główną technologia 
zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 
działająca niezaleŜnie od stanu czy obecności systemu 
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na 
zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany 
i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla 
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takŜe umoŜliwiająca: 
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, 
Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; 
b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,  
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 
procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM 
lub FDD z  serwera zarządzającego; 
d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji 
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 
poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami 
DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  
DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

 
 
2. Monitor 19"  – monitor nadający się do podłączenia do powyŜszych komputerów stacjonarnych, 
o poniŜszych wymaganiach technicznych: 

Wielkość wyświetlacza Przekątna 19 cali, 

Typ wyświetlacza LCD TFT TN 

Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 1024 / 60 Hz 

Wejściowe złącze wideo Analogowy (15-pinowe złącze typu D-sub VGA) 

Jasność 300 cd/m2  

Kontrast 8000:1 

Czas odświeŜania 5 ms 

Kąt widzenia Kąt widzenia poziomy 170 stopni, Kąt widzenia pionowy 170 stopni 
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Dodatkowo Kabel VGA i zasilający w zestawie 

Porty wejścia/wyjścia  Słuchawkowe 

Wbudowane głośniki Tak 

Gwarancja 5 lat 

MontaŜ na ścianie  (VESA) 75 x 75 mm lub równowaŜny 

Wymagane certyfikaty / 
zaświadczenia 

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu  
Monitor musi posiadać panel co najmniej klasy II zgodnie z normą 
ISO 13406-2 

 
 
3. Serwer typ 1 

Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona 
wraz z szynami 

Płyta główna Płyta główna z moŜliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero 
lub sześciordzeniowych, umoŜliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

Procesor Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach 
zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem 
co najmniej 2.13GHz, pamięć L3 4 MB lub procesor równowaŜny 
wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.  
W przypadku zaoferowania procesora równowaŜnego Zamawiający zastrzega 
sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent 
musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŜne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych testów wraz z wynikami w 
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od zamawiającego. 

RAM 8 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci 
RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów 
przeznaczonych dla pamięci, moŜliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub 
UDIMM. 

Zabezpieczenia 
pamięci RAM 

ECC, Memory Mirror 

Gniazda PCI Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umoŜliwiające instalację kart 
pełnej wysokości. 

Interfejsy sieciowe Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, 

Dyski twarde  MoŜliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowany 1 dyski 
300GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm, moŜliwość dołoŜenia minimum 3 
dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. 

Kontroler RAID Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, moŜliwe konfiguracje 0, 1 

Porty 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu 
obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA 

Video Zintegrowana karta graficzna, umoŜliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

Zasilacz Moc maksymalna 480W. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, moŜliwość zainstalowania 
wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. 

Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoŜliwiający wyświetlenie 
informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze 
mocy oraz wysokości temperatury 
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Karta Zarządzania Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta 
zarządzająca niezaleŜna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 oraz kartę pamięci SD 
VFlash o pojemności min. 8GB i umoŜliwiająca: 
 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
� zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 

prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 
� szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

uŜytkownika 
� moŜliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
� moŜliwość zdalnego udostępniania plików 
� wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
� wsparcie dla IPv6 
� podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu 
� wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 
� moŜliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 

prądu przez serwer 
� moŜliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 
� integracja z Active Directory 
� moŜliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
� wsparcie dla dynamic DNS 
� wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 
� moŜliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

 

Certyfikaty − Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Warunki gwarancji Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
uŜytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 

 
 
4. Serwer typ 2 

Obudowa Wolnostojąca typu Tower 

Płyta główna Płyta główna z moŜliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero 
lub sześciordzeniowych, umoŜliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego 
znakiem firmowym 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

Procesor Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach 
zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem 
co najmniej 2.13GHz, pamięć L3 4 MB lub procesor równowaŜny 
wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.  
W przypadku zaoferowania procesora równowaŜnego Zamawiający zastrzega 
sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent 
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musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŜne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych testów wraz z wynikami w 
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od zamawiającego. 

RAM 8 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci 
RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów 
przeznaczonych dla pamięci, moŜliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub 
UDIMM. 

Zabezpieczenia 
pamięci RAM 

ECC, SBEC, SDDC (lub równowaŜny), Memory Mirror. 

Gniazda PCI Minimum 5 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 1 złącze PCIe x16 

Interfejsy sieciowe Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, 

Dyski twarde  MoŜliwość instalacji dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowany 1 dysk 
300GB typu hot plug SAS 3,5“ 15krpm 

Kontroler RAID Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, moŜliwe konfiguracje 0, 1 

Porty 8 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu 
obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA 

Video Zintegrowana karta graficzna, umoŜliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.  

Zasilacz Redundantne o mocy maksymalnie 580W kaŜdy. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, moŜliwość zainstalowania 
wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. 

Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoŜliwiający wyświetlenie 
informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze 
mocy oraz wysokości temperatury 

Karta Zarządzania Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta 
zarządzająca niezaleŜna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 oraz kartę pamięci SD 
VFlash o pojemności min. 8GB i umoŜliwiająca: 
 

• zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

uŜytkownika 
• moŜliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
• wsparcie dla IPv6 
• wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, 

VLAN tagging, Telnet, SSH 
• moŜliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 

prądu przez serwer 
• moŜliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer 
• integracja z Active Directory 
• moŜliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
• wsparcie dla dynamic DNS 
• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej 
• moŜliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

Certyfikaty − Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 

Warunki gwarancji Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  
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Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dokumentacja 
uŜytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 

 
 
5. Urządzenie do archiwizacji typ 1 
Parametr Opis 
Typ obudowy 1U Rack 19” 
Ilość kieszeni 
dyskowych 

min 4 kieszenie dyskowe Hot-Swap na dyski SATA II 3,5” 

Ilość dysków min 4 dyski SATA II 3,5” o pojemności minimum 1TB kaŜdy 
Pamięć RAM min 1GB 
Procesor min 3,2 GHz CPU 
Poziomy RAID min RAID 10, RAID 5, JBOD 
Porty min 1x RJ45 1Gb Ethernet, 3x USB 2.0, VGA, PS/2 
Zasilanie AC 100-240 VAC 
Gwarancja 36 miesięcy 
Urządzenie powinno 
zapewniać 

Dostęp dla uŜytkowników systemów Windows PC, Mac OS, Linux 
Wsparcie dla protokołów iSCSI, CIFS/SMB/Rally, NFS, AFP, FTP, HTTP, 

SNMP, UPnP DLNA, PTP, kluczy Bluetooth,  
Wsparcie dla Active Direktory 
Współpracę z oprogramowaniem VMware ESX Server 3 dla protokołów 

iSCSI i NFS  
poświadczoną certyfikatem VMware Certified 

Wsparcie dla UPS 
Powiadomienia mailowe 
Obsługę zewnętrznych dysków twardych 
Obsługę kamer sieciowych 
Wymagane szyfrowanie RSA BSAFE Encryption Technology. 
Urządzenie musi posiadać opcje szybkiego transferu danych z 

zewnętrznych nośników USB 
urządzenie musi posiadać wbudowane dyski producenta. 
uŜytkownik musi mieć moŜliwość w kaŜdym momencie wymiany dowolnej 

ilości dysków z urządzenia bez utraty gwarancji producenta. 
urządzenie musi posiadać: 

-  Certyfikat zgodności z Windows Server 2008 
-  Certyfikat zgodności  i współpracy z Hyper-V łącznie z Microsoft 
MPIO 
-  Certyfikat Citrix Ready  

Urządzenie musi współpracować z  
-  macierzami sieci SAN.  
-  platformą wirtualizacji  Citrix XenServer 5.5 i Citrix Delivery 

Center™  
Urządzenie musi zawierać funkcję podłączenia 2 kamer sieciowych 
poprzez protokół   UPnP 

 
6. Urządzenie do archiwizacji typ 2 
Parametr Opis 
Typ obudowy wolnostojąca typu Tower 
Ilość kieszeni 
dyskowych 

min 4 kieszenie dyskowe Hot-Swap na dyski SATA II 3,5” 

Ilość dysków min 2 dyski SATA II 3,5” o pojemności minimum 1TB kaŜdy 
Pamięć RAM min 1GB 
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Procesor min 3,2 GHz CPU 
Poziomy RAID min RAID 10, RAID 5, JBOD 
Porty min 1x RJ45 1Gb Ethernet, 3x USB 2.0, VGA, PS/2 
Zasilanie AC 100-240 VAC 
Gwarancja 36 miesięcy 
Urządzenie powinno 
zapewniać 

Dostęp dla uŜytkowników systemów Windows PC, Mac OS, Linux 
Wsparcie dla protokołów iSCSI, CIFS/SMB/Rally, NFS, AFP, FTP, HTTP, 

SNMP, UPnP DLNA, PTP, kluczy Bluetooth,  
Wsparcie dla Active Direktory 
Współpracę z oprogramowaniem VMware ESX Server 3 dla protokołów 

iSCSI i NFS  
poświadczoną certyfikatem VMware Certified 

Wsparcie dla UPS 
Powiadomienia mailowe 
Obsługę zewnętrznych dysków twardych 
Obsługę kamer sieciowych 
Wymagane szyfrowanie RSA BSAFE Encryption Technology. 
Urządzenie musi posiadać opcje szybkiego transferu danych z 

zewnętrznych nośników USB 
urządzenie musi posiadać wbudowane dyski producenta. 
uŜytkownik musi mieć moŜliwość w kaŜdym momencie wymiany dowolnej 

ilości dysków z urządzenia bez utraty gwarancji producenta. 
urządzenie musi posiadać: 

-  Certyfikat zgodności z Windows Server 2008 
-  Certyfikat zgodności  i współpracy z Hyper-V łącznie z Microsoft 
MPIO 
-  Certyfikat Citrix Ready  

Urządzenie musi współpracować z  
-  macierzami sieci SAN.  
-  platformą wirtualizacji  Citrix XenServer 5.5 i Citrix Delivery 

Center™  
Urządzenie musi zawierać funkcję podłączenia 2 kamer sieciowych 
poprzez protokół   UPnP 

 
 
 
7. Urządzenie sieciowe typ 1 
Ilość portów Ethernet 
10/100/1000 

5 

Ilość portów WAN 2 x 10/100, interfejs RJ-45 
Przepustowość firewalla 350 Mbps dla pakietów 512 byte UDP; 
Przepustowość przy 
szyfrowaniu 3DES 

80 Mbps 

Liczba tuneli VPN 200 
Liczba polityk bezpieczeństwa 
Firewall’a 

2000 

Liczba równoczesnych sesji 100000 
Slot SDHC  1 x (zainstalowana karta 4 GB / moŜliwość rozbudowy do 32 GB) 
Gwarancja 12 miesięcy - serwis na terenie Polski z dostawą urządzenia 

zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 
7x24 

Prawo do aktualizacji 12 miesięcy  
Urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje 
następujące funkcje:  
 

•••• [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection 
•••• [AV] Antywirus 
•••• [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) 
•••• [VPN] Szyfrowanie  danych: IPSec 
•••• [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) 
•••• [WF] Filtrację stron www (Web Filter) 
•••• [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping) 
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•••• [IM/P2P] Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P  
•••• [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz instytucji 
•••• Kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min. 1000 zdefiniowanych aplikacji) 

 
1. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. 
2. System powinien pracować bez uŜycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH.  
3. Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator 

(ASIC).  
4. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323. 
5. Firewall powinien umoŜliwiać uwierzytelnienie i autoryzację uŜytkowników w oparciu o bazę lokalną, 

zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. 
6. MoŜliwość podłączenia modemu 3G na złączu PCExpress. 
7. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, 

SMTPS, IM, NNTP 
8. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieŜenia 

przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout ) 
9. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 
10. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 
11. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista 

/ Vista 64 Bit / 7 / 7 64 Bit / Mobile, wyposaŜonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem 
antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. 

12. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u. 
13. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP. 
14. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: 

a. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,  
b. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, 
c. RBL, ORDBL 
d. Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych. 

15. Mechanizm antyspamowy powinien umoŜliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy 
spamu.  

16. Moduł filtracji stron www powinien mieć moŜliwość filtracji: 
a. na bazie białej i czarnej listy URL, 
b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŜliwością określania wag, 
c. javy, cookies i ActiveX 

17. Oprócz powyŜszego moduł filtracji powinien umoŜliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę 
przynajmniej 40 mln juŜ skategoryzowanych stron www oraz umoŜliwiać kategoryzację ręczną.  

18. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 
19. Urządzenie powinno mieć moŜliwości pracy jako NAT/Router lub Transparent Bridge. 
20. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, 

OSPF, BGP4, PIM 
21. Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface 

wejściowy 
22. System powinien umoŜliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie 

konfiguracji z pamięci USB. 
23. MoŜliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego umoŜliwiającego rejestrację logów. 

 
 
8. Urządzenie sieciowe typ 2 
Ilość portów Ethernet 10/100/1000 4 
Ilość portów WAN 2 x 10/100, interfejs RJ-45 
Przepustowość firewalla 1 Gbps dla pakietów 512 byte UDP; 
Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES 70 Mbps 
Liczba tuneli VPN 50 
Liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a 2000 
Liczba równoczesnych sesji 80000 
Gwarancja 12 miesięcy - serwis na terenie Polski z dostawą urządzenia 

zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia 
awarii – 7x24 

Prawo do aktualizacji 12 miesięcy  
Urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje 
następujące funkcje:  
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•••• [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection 
•••• [AV] Antywirus 
•••• [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) 
•••• [VPN] Szyfrowanie  danych: IPSec 
•••• [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) 
•••• [WF] Filtrację stron www (Web Filter) 
•••• [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping) 
•••• [IM/P2P] Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P  
•••• [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz intytucji 
•••• Kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min. 1000 zdefiniowanych aplikacji) 

 
1. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. 
2. System powinien pracować bez uŜycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH.  
3. Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator 

(ASIC).  
4. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323. 
5. Firewall powinien umoŜliwiać uwierzytelnienie i autoryzację uŜytkowników w oparciu o bazę lokalną, 

zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. 
6. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, HTTPS FTP, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS i SMTP, 

SMTPS, IM, NNTP 
7. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieŜenia 

przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout ) 
8. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 
9. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 
10. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista 

/ Vista 64 Bit / 7 / 7 64 Bit / Mobile, wyposaŜonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem 
antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. 

11. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u. 
12. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP. 
13. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: 

a. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,  
b. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, 
c. RBL, ORDBL 
d. Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych. 

14. Mechanizm antyspamowy powinien umoŜliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy 
spamu.  

15. Moduł filtracji stron www powinien mieć moŜliwość filtracji: 
a. na bazie białej i czarnej listy URL, 
b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŜliwością określania wag, 
c. javy, cookies i ActiveX 

16. Oprócz powyŜszego moduł filtracji powinien umoŜliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę 
przynajmniej 40 mln juŜ skategoryzowanych stron www oraz umoŜliwiać kategoryzację ręczną.  

17. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 
18. Urządzenie powinno mieć moŜliwości pracy jako NAT/Router lub Transparent Bridge. 
19. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, 

OSPF, BGP4, PIM 
20. Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface 

wejściowy 
21. System powinien umoŜliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie 

konfiguracji z pamięci USB. 
22. MoŜliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego umoŜliwiającego rejestrację logów. 

 
 
9. Urządzenie sieciowe typ 3 
Ilość portów Ethernet 10/100 3 
Ilość portów WAN 2 x 10/100, interfejs RJ-45 
Przepustowość firewalla 50 Mbps dla pakietów 512 byte UDP; 
Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES 48 Mbps 
Liczba tuneli VPN 20 
Liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a 2000 
Liczba równoczesnych sesji 25000 
Gwarancja 12 miesięcy - serwis na terenie Polski z dostawą urządzenia 
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zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia 
awarii – 7x24 

Prawo do aktualizacji 12 miesięcy  
Urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje 
następujące funkcje:  
 

•••• [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection 
•••• [AV] Antywirus 
•••• [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) 
•••• [VPN] Szyfrowanie  danych: IPSec 
•••• [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) 
•••• [WF] Filtrację stron www (Web Filter) 
•••• [TS] Kontrolę pasma (Traffic Shaping) 
•••• [IM/P2P] Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P  
•••• [DLP] Ochrona przed wypływem informacji z wewnątrz intytucji 
•••• Kontrola aplikacji oparta na sygnaturach charakterystyki ruchu (min. 1000 zdefiniowanych aplikacji) 

 
1. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. 
2. System powinien pracować bez uŜycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH.  
3. Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator 

(ASIC).  
4. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323. 
5. Firewall powinien umoŜliwiać uwierzytelnienie i autoryzację uŜytkowników w oparciu o bazę lokalną, 

zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. 
6. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP  
7. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieŜenia 

przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout ) 
8. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 
9. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 
10. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista 

/ Vista 64 Bit / 7 / 7 64 Bit / Mobile, wyposaŜonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem 
antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. 

11. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u. 
12. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP. 
13. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: 

a. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,  
b. Sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, 
c. RBL, ORDBL 
d. Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych. 

14. Mechanizm antyspamowy powinien umoŜliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy 
spamu.  

15. Moduł filtracji stron www powinien mieć moŜliwość filtracji: 
a. na bazie białej i czarnej listy URL, 
b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z moŜliwością określania wag, 
c. javy, cookies i ActiveX 

16. Oprócz powyŜszego moduł filtracji powinien umoŜliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę 
przynajmniej 40 mln juŜ skategoryzowanych stron www oraz umoŜliwiać kategoryzację ręczną.  

17. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 
18. Urządzenie powinno mieć moŜliwości pracy jako NAT/Router lub Transparent Bridge. 
19. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, 

OSPF, BGP4, PIM 
20. Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface 

wejściowy 
21. System powinien umoŜliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie 

konfiguracji z pamięci USB. 
22. MoŜliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego umoŜliwiającego rejestrację logów. 

 
 
 
Dla urz ądzeń sieciowego typ 1, 2, 3: 
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Szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z zakresu obsługi i konfiguracji 
systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Minimum 8 godzin szkolenia wraz z praktycznymi 
ćwiczeniami z wykorzystaniem dostarczonych urządzeń.  
 
W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego 
postępowania, Dostawca winien przedłoŜyć dokument pochodzący od importera tej technologii 
stwierdzający, iŜ przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych 
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 
usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a takŜe dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm. 
 

10. PIAP-infokiosk zewn ętrzny 
 
Optymalna konfiguracja PIAP  
 

1. Obudowa: 
a. naścienna z przeznaczeniem do uŜytkowania na zewnątrz budynków, odporna na akty 
wandalizmu, uniemoŜliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek 
połączeń  
b. konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji 
samonośnej zapewniającej sztywność obudowy i wykończona stalą nierdzewną 
c. monitor zabudowany w poszyciu obudowy chroniony przed moŜliwym uszkodzeniem 
d. wyposaŜona w klawiaturę wandaloodporną z trackballem (zabudowaną w poszyciu 
obudowy) 
e. dostęp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na min. dwa zamki patentowe 
w systemie jednego klucza 
f. na froncie obudowy logo zgodne z logotypem zamawiającego 
g. kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego 
h. wraz z zadaszeniem, zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi 
i. wypełniona materiałem izolacyjnym, konstrukcja zapewniająca optymalną temperaturę 
panującą we wnętrzu urządzenia 
j. wyposaŜona w moduł grzewczy i zapewniająca odpowiednią wentylację 
k. o wielkości nie większej niŜ: wys.1700mm x szer.450mm x gł.300mm  

 
2. Monitor: 

 
a. rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu min : 17'' 
b. rodzaj wyświetlacza: TN 
c. czas reakcji matrycy  max [msec] : 8 
d. kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 160° H / 160° V (CR 5:1) 
e. jasność min [cd/m2]  250 
f. kontrast min (typ.):  700:1 
g. naturalna rozdzielczość pracy  min:1280x1024@ 60 Hz 

 
3. Nakładka dotykowa  
 

a. przekątna – 17 cali 
b. technologia detekcji dotyku – SAW 
c. twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa  
d. przejrzystość min. 90% 
e. odporna na zadrapania, porysowanie itp. zabezpieczona przed kurzem, wodą i 
zanieczyszczeniami ramką uszczelniającą z tworzywa sztucznego z krawędziami przylegającymi 
do ekranu z fazą około 45 stopni w celu łatwego operowania na ekranie dotykowym 
 

4. Jednostka sterująca 
 
a. procesor o architekturze logicznej rozkazów x86 o wydajności przynajmniej 575 pkt w teście 

Passmark CPU Mark 
b. pamięć min. 512MB DDR2 
c. dysk twardy min. 160 GB 
d. karta sieciowa 10/100/1000 
e. karta muzyczna zintegrowana z płytą główną 
f. min. 4 złącza USB 2.0  
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g. komputer zamknięty w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej ze stali, pokrywa chassis 
malowana proszkowo, otwory na wentylatory 

h. umieszczony w sposób umoŜliwiający łatwą wymianę komputera na inny 
i. watch-dog – sprzętowy moduł kontroli temperatury (z moŜliwością ustawiania progów 

temperaturowych co do 1 stopnia C.) 
 
 

5. WyposaŜenie dodatkowe 
 

a. głośniki 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do 
jednostki centralnej.   

b. kamera zainstalowana w otworze poszycia obudowy nad monitorem 
c. klawiatura wandaloodporna z trackballem, bez przycisków funkcyjnych, z prawym ALT 

 
6. Oprogramowanie systemowe 

a. Windows XP Professional PL lub nowszy  
 

7. Zasilanie 
a. 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 350W 

 
8. Oprogramowanie – funkcjonalność 

Oprogramowanie współpracować będzie z oprogramowaniem centralnego serwera zarządzającego, 
oprogramowanie bez limitu czasowego, ma posiadać następującą funkcjonalność: 

a. sterowanie klawiaturą ekranową, 
b. automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym, 
c. moŜliwość umieszczenia strony startowej oraz wybranych podstron na dysku lokalnym lub 

pod wskazanym adresem internetowym, 
d. moŜliwość zdalnego administrowania kioskiem, w tym: 
e. moŜliwość zdalnej aktualizacji strony startowej i innych zasobów kiosku, 
f. moŜliwość zdefiniowania czy kiosk udostępnia Internet czy nie (praca on-line lub off line), 
g. moŜliwość konfigurowania połączeń z centralnym systemem zarządzania  
h. moŜliwość definiowania obszarów (zakresów adresów) internetowych, do których uŜytkownik 

ma dostęp lub nie. Filtrowanie uwzględniać będzie adresowanie domenowe (DNS) jak i 
numery IP, oraz umoŜliwiać dopuszczanie lub blokowanie wskazanych podstron (linków), 

i. moŜliwość definiowania aplikacji wykonywalnych, które uŜytkownik moŜe uruchomić po 
wybraniu odpowiedniego przycisku menu, a po jej zakończeniu automatyczny powrót do 
strony startowej, 

j. moŜliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami 
takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, 
usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony,  

k. moŜliwość odtwarzania plików video jako wygaszacza 
l. moŜliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym, 
m. moŜliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym 

przycisku powrotu do strony startowej, 
n. moŜliwość ustawienia rozdzielczości ekranu, 
o. moŜliwość zewnętrznego monitorowania systemu (oprogramowanie typu WatchDog), 
p. moŜliwość automatycznego włączania i wyłączania komputera o określonej godzinie, 
q. posiada aplikację umoŜliwiającą wysyłanie poczty elektronicznej  
r. umoŜliwia przeglądanie stron internetowych zawierających obiekty Flash i Java, 
s. ochrona poprzez konfigurowalny zdalnie system haseł ograniczający dostęp do ustawień i 

konfiguracji, 
t. moŜliwość wyboru języków: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski 
u. moŜliwość rejestrowania aktywności uŜytkowników 
v. moŜliwość wysyłania wiadomości tekstowych 

 
 

9. Oprogramowanie zarządzające (z licencją na czas trwania gwarancji i z moŜliwością wykupienia 
opcji pogwarancyjnej) 
a. zarządzanie infomatem odbywać się będzie bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania na komputerach administratorów, tylko z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki 
internetowej 
b. na serwerze centralnym (komputerze) będzie pracować oprogramowanie zarządzające, 
które m.in. słuŜyć będzie do definiowania treści strony startowej i podstron dla infomatów:  
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c. definicja treści stron będzie się składać z opisu linków oraz odpowiadających im adresów 
internetowych, 
d. linki będą miały określony poziom administracji – centralne będą wprowadzane przez 
administratora centralnego i lokalne będą wprowadzane przez odpowiednich administratorów, 
e. administratorzy będą mogli zdalnie obsługiwać swoje linki poprzez interfejs uŜytkownika.  
f. kaŜdy infomat po podłączeniu z oprogramowaniem serwerowym otrzyma przeznaczony dla 
niego wygaszacz ekranu, stronę startową i podstrony zawierające odpowiednie dla lokalizacji 
infokiosku linki oraz aktualizacje katalogu stron off-line, i oprogramowanie infomatu. 
g. kaŜdy infomat ma moŜliwość raportowania aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym 
stanu działania oraz wykonywanie statystyk. 
h. oprogramowanie zarządzające umieszczone na serwerze centralnym będzie dawać 
moŜliwość: 
i. definiowania węzłów infrastruktury informatycznej, tj. dla kaŜdego węzła logicznego istnieje 
moŜliwość określenia poziomu infrastruktury  
j. dla kaŜdego węzła istnieje moŜliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i 
ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego, 
k. dla kaŜdego węzła istnieje moŜliwość określenia węzła nadrzędnego, 
l. definiowania administratorów, tj. istnieje moŜliwość definiowania administratorów 
uprawionych do obsługi aplikacji zarządzającej, 
m. dla kaŜdego administratora istnieje moŜliwość podania loginu z hasłem oraz innych 
dodatkowych informacji  
n. zarządzania ustawieniami aplikacji infomatu, tj. istnieje moŜliwość ustawienia parametrów 
pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym infomacie lub w  grupie infomatów,  
o. rejestracji raportów z infomatów, tj istnieje moŜliwość rejestracji komunikatów o stanie pracy 
infomatów, istnieje moŜliwość tworzenia okresowych zestawień z otrzymywanych komunikatów, 
p. wyświetlania statystyk tj. na podstawie raportów i zestawień z infomatów istnieje moŜliwość 
tworzenia statystyk i podsumowań, 
q. defioniowanie wyglądu panelu startowego 
r. moŜliwość skomponowania własnego panelu startowego (skórki) 
s. powiadamiania administratorów o nieprawidłowości pracy infokiosku,  
t. definiowania menu strony startowej i podstron, tj. istnieje moŜliwość wyboru języka w którym 
wyświetlane będą informacje, istnieje moŜliwość edycji przycisku ( kolorystyki, połoŜenia) dla 
kaŜdej pozycji menu, istnieje moŜliwość, dla kaŜdej pozycji menu, określenia wyświetlanej na 
przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej, istnieje moŜliwość, dla 
kaŜdej pozycji menu, określenia adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji 
językowej, istnieje moŜliwość, dla kaŜdej pozycji menu, określenia, czy infomat ma wyświetlić 
stronę on-line czy off-line, 
u. istnieje moŜliwość, dla kaŜdej pozycji menu, określenia komunikatu, który ma być 
wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny, istnieje moŜliwość 
podglądu i przetestowania zdefiniowanego menu startowego i podstron przed ostatecznym 
zatwierdzeniem ich do aktualizacji na infomatach, 
v. definiowania adresów niedostępnych, tj. istnieje moŜliwość zdefiniowania adresów URL, 
których wyświetlenie zostanie zablokowane przez infomat i zastąpione komunikatem o braku 
dostępu,  
w. definiowania reklam (banerów informacyjnych ) tj. istnieje moŜliwość, indywidualnie dla 
kaŜdej reklamy, określenie adresu kierującego do treści reklamy lub komunikatu, istnieje 
moŜliwość, indywidualnie dla kaŜdej reklamy określenie czasu wyświetlania, 

 
10. Dostawa, instalacja, montaŜ, szkolenie 

a. montaŜ  kiosku w miejscu wg projektu 
b. instalacja urządzenia 
c. zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco – 

sterujące 
d. szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów 
e. instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii, wydana w 

języku polskim  
f. instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim  
g. moŜliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego 
h. wykonawca powinien przeprowadzić odrębne szkolenia dedykowane dla administratorów z 

oprogramowania dla PIAP oraz dla oprogramowania zarządzającego,  
i. minimalny, sumaryczny wymiar godzinowy szkoleń to 3 razy po 1,5 godz. 

 
11. Gwarancja  
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a. gwarancja 36 miesięcy 
 
 
 
Planowane lokalizacje PIAP 
 

1. przy  ZUK Baborów ul. Krakowska 1, Baborów, 
2. przy Zespole Szkół w Baborowie ul Wiejska 5, Baborów, 
3. przy OPS Baborów  Dąbrowszczaków 35, Baborów, 
4. przy  oddziale biblioteki Gminnej w sołectwie  Sułków 31, 
5. Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul Prudnicka 7, 
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2, 
7. Urząd Miasta I Gminy W Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice 

 
 
 

11. PIAP-infokiosk wewn ętrzny 
 

Optymalna konfiguracja PIAP wewnętrznego – jako stacja robocza 
  

a. Procesor dwurdzeniowy, częstotliwość min. 2,4 GHz 
b. Pamięć 2 GB, moŜliwość zainstalowania max. 16GB 
c. Dysk twardy minimum 500 GB 
d. Ilość slotów i złącz: PCIe x 16 – 1, PCIe x1 - 3, COM, LPT  
e. Karta graficzna zintegrowana 
f. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 
g. Karta dźwiękowa zintegrowana 
h. Wbudowany napęd DVD-RW, czytnik kart pamięci 22 w 1 
i. Złącza z tyłu obudowy : 1x VGA, 1x RJ45,  
j. Obudowa minitower 2 zewnętrzne wnęki 5,25”, dwie zewnętrzne wnęki 3,5”, 2 wewnętrzne 
wnęki 3,5”, konstrukcja obudowy ma umoŜliwiać beznarzędziowy montaŜ dysków twardych, kart 
rozszerzeń, napędów 5’25” oraz beznarzędziowe otwieranie. Ma mieć zainstalowany czujnik 
otwarcia obudowy 
k. Zasilacz 250W o sprawności 90% (GOLD) 
l. Komputer musi znajdować się na liście EPEAT i posiadać status GOLD na terenie polski. 
Musi posiadać certyfikat CE, certyfikat zgodności Microsoft WHQL, naleŜy załączyć oświadczenie 
producenta i wydruki ze stron Microsoft WHQL 
m. Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Pro, system preinstalowany fabrycznie, nie 
wymagający wprowadzania klucza licencyjnego po ponownej instalacji systemu, ma mieć 
moŜliwość przywrócenia systemu z ukrytej partycji - recovery 

 
 
 

Monitor 
 
a. Typ ekranu 22 calowy monitor A-Si TFT z aktywną matrycą 16:10 
b. Rozmiar plamki 0,282 mm 
c. Jasność 250 cd/m2 
d. Kontrast Typowy 20000:1 
e. Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni 
f. Czas reakcji matrycy max 5ms  
g. Rozdzielczość maksymalna 1680×1050 przy 60Hz 
h. Częstotliwość odświeŜania poziomego 30-80 kHz 
i. Częstotliwość odświeŜania pionowego 55-75 Hz 
j. ZuŜycie energii maks. 55 Watt 
k. śywotność MTBF 50.000 roboczogodzin 
l. Złącze 15 pinowe złącze D-Sub / DVI-D 
m. Standardy bezpieczeństwa Nemko/GS, CB, Energy Star, EK, CE, WEEE 
n. Właściwości :Wewnętrzne głośniki 2×1 W, gniazdo bezpieczeństwa Kensington (z tyłu monitora) 

mocowanie ścienne/ramię obrotowe VESA (100×100 mm) 
o. Stojak wychylanie  -5/15 
p. Regulacja wysokości 110 mm 
q. Pivot  
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r. Waga 6.4 kg 
s. Gwarancja 36 miesięcy 
t. Certyfikaty TCO’03 

 
Planowane lokalizacje PIAP 
 

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, 47 - 300 Krapkowice, ul. Sądowa 21 
2. Filia biblioteczna Nr 2 – 47 - 300 Krapkowice, ul. Sienkiewicza 9. 

 
 
 

12. Przełączniki zarz ądzalne 
 

12 a. Przełączniki zarz ądzalne –Baborów 
 
Przełącznik 48 portowy – 1 szt. 

Opis wymagania 

Urządzenie musi być wyposaŜone w co najmniej 44 interfejsy dostępowe GigabitEthernet 
10/100/1000Base-T oraz co najmniej 4 interfejsy uplink GigabitEthernet combo 10/100/1000Base-T lub 
100/1000Base-X (SFP). Wszystkie porty powinny pracować z pełną przepływnością niezaleŜnie od ilości 
obsadzonych portów. 

Urządzenie musi być  przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 50 stopni Celsjusza. 

Urządzenie musi akceptować moduły media-konwerterów (SFP) róŜnych producentów. 

Rozmiar (wysokość) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 1RU (Rack Unit) 

Rozmiar (szerokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 19cali 

Rozmiar (głebokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 22cm 

Urządzenie musi zapewniać przełącznie w warstwie drugiej modelu OSI 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność przełączania na poziomie 96 Gbit/s. 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność dystrybucji pakietów na poziomie 72 Mpps. 

Urządzenie musi posiadać minimum 256 MB pamieci RAM i co najmniej 32MB pamięci nieulotnej FLASH 

Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŜne warunki, w których pracować będą 
urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej.  

Urządzenie musi wspierać sprzętowo i programowo protokół IPv6 

Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo listy dostępowe tzw. ACL dla protokołów IPv4 i IPv6. Minimalna 
liczba definicji ACL: 512 dla IPv4 oraz 256 dla IPv6. Minimalna liczba reguł w ACL: 2000 

Urządzenie musi wspierać protokoły ICMPv6 zgodnie z RFC2460, TCPv6 zgodnie z RFC793, RFC 795, 
RFC 2452, UDPv6 zgodnie z RFC 768, RFC 2454 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy Ping6 oraz Tracert6 

Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 wpisów do tablicy MAC. 
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Urządzenie musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv1,2,3 oraz IGMP Snooping. 

Urządzenie musi wspierać MLD v1/v2 snooping zgodnie z RFC 4541 

Urządzenie musi zapewniać moŜliwość kontroli ruchu typu broadcast/multicast/unicast na interfejsach. 

Urządzenie musi zapewniać obsługę jednocześnie co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN, oraz musi 
wspierać GVRP.  

Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (np. IP SLA) i zbieranie statystyk typu 
jitter, delay oraz pobieranie tych danych z urządzenia za pomoca protokołu SNMP 

Urządzenie musi wspierać protokoły: Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s), RSTP (802.1w) 

Urządznie musi wspierać agregację portów zgodnie z 802.3ad 

Urządzenie musi wspierać Ethernet OAM (802.3ah and 802.1ag) 

Urządzenie musi wspierać priorytetyzację ruchu QoS zgodnie z 802.1p 

Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based 
authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, izolacja ruchu w 
warstwach L2/L3 modelu OSI, wykrywanie pętli na porcie dostępowym. 

Urządzenie musi być zarządzane przez SNMP, SNMP2c i SNMPv3  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za 
pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS 

Urządzenie musi być konfigurowalne przez CLI oraz HTTP 

Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŜliwość 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku ekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji 
w pamięci nielotnej musi być moŜliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej 
musi być moŜliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko 
pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza 
się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.  

Dostęp do urządzenia musi być moŜliwy przez SSHv1 i SSHv2. Wymagana jest funkcjonalność serwera 
SSH oraz zintegrowanego klienta SSH.  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość monitorowania i zarządzania przez system typu NMS 
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Świadectwa i certyfikaty:  
1)  Certyfikat pochodzenia sprzętu wydany przez przedstawiciela producenta tych urządzeń w Polsce, który 
potwierdza, Ŝe oferowany sprzęt:  
a)  jest nowy 
b)  nie był uŜywany 
c)  jest objęty opieką serwisową producenta  
d)  posiada najnowszą dostępną wersję oprogramowania  

Wszystkie wymienione właściwości urządzenia muszą być dostępne bez konieczności dokupowania 
dodatkowych licencji 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 
Przełącznik 24 portowy -1 szt. 

Opis wymagania 

Urządzenie musi być wyposaŜone w co najmniej 20 interfejsów dostępowych GigabitEthernet 
10/100/1000Base-T oraz co najmniej 4 interfejsy uplink GigabitEthernet combo 10/100/1000Base-T lub 
100/1000Base-X (SFP). Wszystkie porty powinny pracować z pełną przepływnością niezaleŜnie od ilości 
obsadzonych portów. 

Urządzenie musi być  przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 50 stopni Celsjusza. 

Urządzenie musi akceptować moduły media-konwerterów (SFP) róŜnych producentów. 

Rozmiar (wysokość) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 1RU (Rack Unit) 

Rozmiar (szerokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 19cali 

Rozmiar (głebokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 22cm 

Wszytskie interfejsy dostępowe, uplink oraz gniazdo zasilania muszą znajdować się z przodu rządzenia tak 
aby moŜliwa była obsługa administaracyjna w płytkich, naściennych szafach telekomunikacyjnych. 

Urządzenie musi zapewniać przełącznie w warstwie drugiej modelu OSI 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność przełączania na poziomie 48 Gbit/s. 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność dystrybucji pakietów na poziomie 36 Mpps. 

Urządzenie musi posiadać minimum 256 MB pamieci RAM i co najmniej 32MB pamięci nieulotnej FLASH 

Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŜne warunki, w których pracować będą 
urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej.  

Urządzenie musi wspierać sprzętowo i programowo protokół IPv6 

Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo listy dostępowe tzw. ACL dla protokołów IPv4 i IPv6. Minimalna 
liczba definicji ACL: 512 dla IPv4 oraz 256 dla IPv6. Minimalna liczba reguł w ACL: 2000 
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Urządzenie musi wspierać protokoły ICMPv6 zgodnie z RFC2460, TCPv6 zgodnie z RFC793, RFC 795, 
RFC 2452, UDPv6 zgodnie z RFC 768, RFC 2454 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy Ping6 oraz Tracert6 

Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 wpisów do tablicy MAC. 

Urządzenie musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv1,2,3 oraz IGMP Snooping. 

Urządzenie musi wspierać MLD v1/v2 snooping zgodnie z RFC 4541 

Urządzenie musi zapewniać moŜliwość kontroli ruchu typu broadcast/multicast/unicast na interfejsach. 

Urządzenie musi zapewniać obsługę jednocześnie co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN, oraz musi 
wspierać GVRP.  

Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (np. IP SLA) i zbieranie statystyk typu 
jitter, delay oraz pobieranie tych danych z urządzenia za pomoca protokołu SNMP 

Urządzenie musi wspierać protokoły: Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s), RSTP (802.1w) 

Urządznie musi wspierać agregację portów zgodnie z 802.3ad 

Urządzenie musi wspierać Ethernet OAM (802.3ah and 802.1ag) 

Urządzenie musi wspierać priorytetyzację ruchu QoS zgodnie z 802.1p 

Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based 
authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, izolacja ruchu w 
warstwach L2/L3 modelu OSI, wykrywanie pętli na porcie dostępowym. 

Urządzenie musi być zarządzane przez SNMP, SNMP2c i SNMPv3  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za 
pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS 

Urządzenie musi być konfigurowalne przez CLI oraz HTTP 

Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŜliwość 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku ekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji 
w pamięci nielotnej musi być moŜliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej 
musi być moŜliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko 
pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza 
się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.  

Dostęp do urządzenia musi być moŜliwy przez SSHv1 i SSHv2. Wymagana jest funkcjonalność serwera 
SSH oraz zintegrowanego klienta SSH.  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość monitorowania i zarządzania przez system typu NMS 
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Świadectwa i certyfikaty:  
1)  Certyfikat pochodzenia sprzętu wydany przez przedstawiciela producenta tych urządzeń w Polsce, który 
potwierdza, Ŝe oferowany sprzęt:  
a)  jest nowy 
b)  nie był uŜywany 
c)  jest objęty opieką serwisową producenta  
d)  posiada najnowszą dostępną wersję oprogramowania  

Wszystkie wymienione właściwości urządzenia muszą być dostępne bez konieczności dokupowania 
dodatkowych licencji 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 
Przełącznik 48 portowy – 1 szt. 

Opis wymagania 

Urządzenie musi być wyposaŜone w co najmniej 44 interfejsy dostępowe GigabitEthernet 
10/100/1000Base-T oraz co najmniej 4 interfejsy uplink GigabitEthernet combo 10/100/1000Base-T lub 
100/1000Base-X (SFP). Wszystkie porty powinny pracować z pełną przepływnością niezaleŜnie od ilości 
obsadzonych portów. 

Urządzenie musi być  przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 50 stopni Celsjusza. 

Urządzenie musi akceptować moduły media-konwerterów (SFP) róŜnych producentów. 

Rozmiar (wysokość) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 1RU (Rack Unit) 

Rozmiar (szerokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 19cali 

Rozmiar (głebokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 22cm 

Urządzenie musi zapewniać przełącznie w warstwie drugiej modelu OSI 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność przełączania na poziomie 96 Gbit/s. 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność dystrybucji pakietów na poziomie 72 Mpps. 

Urządzenie musi posiadać minimum 256 MB pamieci RAM i co najmniej 32MB pamięci nieulotnej FLASH 

Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŜne warunki, w których pracować będą 
urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej.  

Urządzenie musi wspierać sprzętowo i programowo protokół IPv6 

Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo listy dostępowe tzw. ACL dla protokołów IPv4 i IPv6. Minimalna 
liczba definicji ACL: 512 dla IPv4 oraz 256 dla IPv6. Minimalna liczba reguł w ACL: 2000 

Urządzenie musi wspierać protokoły ICMPv6 zgodnie z RFC2460, TCPv6 zgodnie z RFC793, RFC 795, 
RFC 2452, UDPv6 zgodnie z RFC 768, RFC 2454 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy Ping6 oraz Tracert6 

Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 wpisów do tablicy MAC. 
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Urządzenie musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv1,2,3 oraz IGMP Snooping. 

Urządzenie musi wspierać MLD v1/v2 snooping zgodnie z RFC 4541 

Urządzenie musi zapewniać moŜliwość kontroli ruchu typu broadcast/multicast/unicast na interfejsach. 

Urządzenie musi zapewniać obsługę jednocześnie co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN, oraz musi 
wspierać GVRP.  

Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (np. IP SLA) i zbieranie statystyk typu 
jitter, delay oraz pobieranie tych danych z urządzenia za pomoca protokołu SNMP 

Urządzenie musi wspierać protokoły: Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s), RSTP (802.1w) 

Urządznie musi wspierać agregację portów zgodnie z 802.3ad 

Urządzenie musi wspierać Ethernet OAM (802.3ah and 802.1ag) 

Urządzenie musi wspierać priorytetyzację ruchu QoS zgodnie z 802.1p 

Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based 
authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, izolacja ruchu w 
warstwach L2/L3 modelu OSI, wykrywanie pętli na porcie dostępowym. 

Urządzenie musi być zarządzane przez SNMP, SNMP2c i SNMPv3  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za 
pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS 
Urządzenie musi być konfigurowalne przez CLI oraz http 

Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŜliwość 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku ekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji 
w pamięci nielotnej musi być moŜliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej 
musi być moŜliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko 
pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza 
się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.  

Dostęp do urządzenia musi być moŜliwy przez SSHv1 i SSHv2. Wymagana jest funkcjonalność serwera 
SSH oraz zintegrowanego klienta SSH.  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość monitorowania i zarządzania przez system typu NMS 

Świadectwa i certyfikaty:  
1)  Certyfikat pochodzenia sprzętu wydany przez przedstawiciela producenta tych urządzeń w Polsce, który 
potwierdza, Ŝe oferowany sprzęt:  
a)  jest nowy 
b)  nie był uŜywany 
c)  jest objęty opieką serwisową producenta  
d)  posiada najnowszą dostępną wersję oprogramowania  

Wszystkie wymienione właściwości urządzenia muszą być dostępne bez konieczności dokupowania 
dodatkowych licencji 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 

12 b. Przeł ączniki zarz ądzalne –Krapkowice 
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Przełącznik zarz ądzalny  48 portowy -2 szt.  
 

Opis wymagania 

Urządzenie musi być wyposaŜone w co najmniej 48 interfejsów dostępowych FastEthernet 
10/100Base-T oraz co najmniej 2 interfejsy uplink GigabitEthernet combo 10/100/1000Base-T 
lub 100/1000Base-X (SFP). Wszystkie porty powinny pracować z pełną przepływnością 
niezaleŜnie od ilości obsadzonych portów. 

Urządzenie musi być  musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 50 
stopni Celsjusza. 

Urządzenie musi akceptować moduły media-konwerterów (SFP) róŜnych producentów. 

Rozmiar (wysokość) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 1RU (Rack Unit) 

Rozmiar (szerokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 19cali 

Rozmiar (głebokość ) urządzenia nie moŜe być większy niŜ 22cm 

Urządzenie musi zapewniać przełącznie w warstwie drugiej modelu OSI 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność przełączania na poziomie 17,6 Gbit/s. 

Urządzenie musi posiadać minimalną wydajność dystrybucji pakietów na poziomie 13,2 Mpps. 

Urządzenie musi posiadać minimum 64 MB pamieci RAM i co najmniej 16MB pamięci 
nieulotnej FLASH 

Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŜne warunki, w których pracować 
będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej.  

Urządzenie musi wspierać sprzętowo i programowo protokół IPv6 

Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo listy dostępowe tzw. ACL dla protokołów IPv4 i IPv6. 
Minimalna liczba definicji ACL: 512 dla IPv4 oraz 128 dla IPv6. Minimalna liczba reguł w ACL: 
2000 

Urządzenie musi wspierać protokoły ICMPv6 zgodnie z RFC2460, TCPv6 zgodnie z RFC793, 
RFC 795, RFC 2452, UDPv6 zgodnie z RFC 768, RFC 2454 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy Ping6 oraz Tracert6 

Urządzenie musi obsługiwać minimum 8000 wpisów do tablicy MAC. 

Urządzenie musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv1,2,3 oraz IGMP 
Snooping. 

Urządzenie musi wspierać MLD v1/v2 snooping zgodnie z RFC 4541 

Urządzenie musi zapewniać moŜliwość kontroli ruchu typu broadcast/multicast/unicast na 
interfejsach. 

Urządzenie musi zapewniać obsługę jednocześnie co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN, 
oraz musi wspierać GVRP.  

Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (np. IP SLA) i zbieranie 
statystyk typu jitter, delay oraz pobieranie tych danych z urządzenia za pomoca protokołu 
SNMP 
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Urządzenie musi wspierać protokoły: Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s), RSTP (802.1w) 

Urządznie musi wspierać agregację portów zgodnie z 802.3ad 

Urządzenie musi wspierać Ethernet OAM (802.3ah and 802.1ag) 

Urządzenie musi wspierać priorytetyzację ruchu QoS zgodnie z 802.1p 

Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP 

Urządzenie musi wspierać mechnizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based 
authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, izolacja 
ruchu w warstwach L2/L3 modelu OSI, wykrywanie pętli na porcie dostępowym. 

Urządzenie musi być zarządzane przez SNMP, SNMP2c i SNMPv3  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji 
za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS 

Urządzenie musi być konfigurowalne przez CLI oraz http 
Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest 
moŜliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku ekstowym na dowolnym urządzeniu PC. 
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nielotnej musi być moŜliwe uruchomienie urządzenia z 
nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŜliwość przechowywania dowolnej ilości 
plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej 
konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów 
urządzenia po dokonaniu zmian.  

Dostęp do urządzenia musi być moŜliwy przez SSHv1 i SSHv2. Wymagana jest 
funkcjonalność serwera SSH oraz zintegrowanego klienta SSH.  

Urządzenie musi posiadać moŜliwość monitorowania i zarządzania przez system typu NMS 

Świadectwa i certyfikaty:  
1)  Certyfikat pochodzenia sprzętu wydany przez przedstawiciela producenta tych urządzeń w 
Polsce, który potwierdza, Ŝe oferowany sprzęt:  
a)  jest nowy 
b)  nie był uŜywany 
c)  jest objęty opieką serwisową producenta  
d)  posiada najnowszą dostępną wersję oprogramowania  

Wszystkie wymienione właściwości urządzenia muszą być dostępne bez konieczności 
dokupowania dodatkowych licencji 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 
 

13. Wimax 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaŜ i uruchomienie systemu radiowej sieci 

szerokopasmowej dla miast Krapkowice i Baborów. System szerokopasmowy powinien być w pełni zgodny 
ze standardem 802.16e-2005, 802.11 a/n i pracować w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 5 GHz.  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i materiały oraz wykona wszystkie usługi niezbędne do 
uruchomienia radiowej sieci szerokopasmowej w lokalizacjach określonych w punkcie III -Zestawienie 
urządzeń, materiałów i usług dla kaŜdej lokalizacji. Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą 
spełniać wymagania określone w punkcie II - Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz w 
punkcie IV - Specyfikacja techniczna. 
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Zabezpieczenie- identyfikacja i weryfikacja autentyczności uŜytkownika protokół WPA, WPA2, PKM, PKMv2 
 
Monta Ŝ i uruchomienie sytemu szerokopasmowego 

 
Wszystkie elementy zostaną zamontowane na obiektach wymienionych w punkcie III -Zestawienie 

urządzeń, materiałów i usług dla kaŜdej lokalizacji. Wykonawca zamontuje anteny radiowe w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym i ustawi je w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie charakterystyki 
promieniowania anten. Anteny będą zamontowane na masztach antenowych lub na uchwytach antenowych 
dostarczonych przez Wykonawcę. Wszystkie złącza antenowe zostaną zabezpieczone przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Najpierw zostaną zaizolowane taśmą samowulkanizującą, następnie taśmą 
izolacyjną. Całość zostanie zabezpieczona za pomocą opaski. 

Wszystkie urządzenia powinny być typu „All Outdoor”. NaleŜy je podłączyć do modułu Zasilacza PoE 
zlokalizowanego w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w danej lokalizacji. Trasa kablowa 
oraz kabel FTP o długości do 40 m w kaŜdej lokalizacji zostanie zainstalowany w ramach realizacji zadania 
Docelowe miejsca instalacji urządzeń winien uzgodnić Wykonawca z Zamawiającym po oględzinach 
technicznych w kaŜdej z lokalizacji.  

W kaŜdej lokalizacji naleŜy wykonać pętlę serwisową na obydwu końcach kabla - zapas kabla o długości 
co najmniej 1 m. Wszystkie kable powinny być umocowane w sposób zabezpieczający przed zmianą 
połoŜenia kabla (szczególnie na zewnątrz budynku). Maszty antenowe zostaną podłączone do istniejącej na 
obiektach instalacji odgromowej.  

Wykonawca oznakuje wszystkie elementy (urządzenia, anteny, kable antenowe i FTP) w sposób 
umoŜliwiający ich identyfikację. Wszystkie instalacje zostaną wykonane przy zachowaniu naleŜytej 
staranności oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Całość zostanie uruchomiona w sposób zapewniający bezprzewodową transmisję na potrzeby 
Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o optymalny wybór kanałów radiowych dla interfejsów 
radiowy w celu zminimalizowania zakłóceń. 

 
 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej w 2 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Dokumentacja będzie obejmować: 

• zdjęcia z miejsca instalacji (tylko w formie elektronicznej); 
• plany niejscowości z naniesionym miejscem montaŜu anten stacji bazowych i ich azymutami oraz 

oznaczeniami; 
• specyfikację urządzeń systemu szerokopasmowego (lokalizacja, nazwa, adresy MAC, adresy IP), 

podłączonych do nich anten oraz portów przełączników; 
• schemat logiczny sieci; 

 
 
Wymagania ogólne dotycz ące sieci Wimax 
 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, urządzenia, materiały itp. dostarczone przez wykonawcę 
muszą: 

•••• być ze sobą kompatybilne w zakresie zapewniającym osiągnięcie wymaganej funkcjonalności; 
•••• posiadać deklaracje zgodności potwierdzające, Ŝe spełniają ogólnie obowiązujące przepisy i 

normy; 
•••• być nowe, w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta; 
•••• spełniać wymagania opisane w punkcie IV - Specyfikacja techniczna; 

Ponadto Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie komponenty, akcesoria (kable, zasilacze, złącza itp.) i 
licencje do dostarczanych systemów, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. 
 
 
 
Zestawienie urz ądzeń, materiałów i usług dla ka Ŝdej lokalizacji 

Nazwa Ilość 
UMiG Krapkowice*   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Dom Kultury w Krapkowicach  
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Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach  
Terminal abonencki WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Zasilacz terminala WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Warsztat Terapii Zaj ęciowej w Krapkowicach  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, Stra Ŝ Miejska w Krapkowicach   
Terminal abonencki WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Zasilacz terminala WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, Pr zedszkole Publiczne Nr 4 w 
Krapkowicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Publiczna Szkoła Podstawowa  w Kórnicy   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim    
Terminal abonencki WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Zasilacz terminala WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w D ąbrówka Górna   
Terminal abonencki WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Zasilacz terminala WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
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Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach   
Terminal abonencki WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Zasilacz terminala WiFi  2x2 MIMO IEEE 802.11a/n 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Przedszkole Publiczne w śywocicach   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Miejska i Gminna Bibloteka Publiczna ul. S ądowa Krapkowice  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Miejska i Gminna Bibloteka Publiczna ul. Sienkiewic za Krapkowice  
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Zespół Szkół ul. Wiejska w Baborowie   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Urząd Miejski ul. D ąbrowszczaków 2 a Baborowie   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Przedszkole ul. Powsta ńców w Baborowie   
Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 1 
Zasilacz terminala WiMAX IEEE 802.16e 1 
Kabel zasilający AC z wtyczką EU 1 
Konstrukcja wsporcza 1 
Inne   
Instalacja, konfiguracja i uruchomienie wszystkich elementów 1 
Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 1 
Szkolenie Zamawiającego 1 
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Terminal abonencki WiMAX IEEE 802.16e 
•••• Terminal abonencki powinien być w pełni zgodny ze standardem 802.16e-2005 oraz zapewnić 

prawidłowe działanie ze wszystkimi funkcjonalnościami Stacji bazowej WiMAX. 

•••• Terminal abonencki powinien obsługiwać skalowalną technologię OFDMA 512/1024 FFT (ang.: 
scalable OFDMA). 

•••• Terminal abonencki powinien pracować w technologii TDD. 

•••• Terminal abonencki powinien obsługiwać zaawansowane techniki antenowe MIMO pracujące 
zarówno w trybie MIMO A jak równieŜ MIMO B oraz technikę MRC (ang.: Maximum Ratio 
Combining). 

•••• Terminal abonencki powinien posiadać antenę zintegrowaną (część zewnętrzna radiowa jest 
zintegrowana z anteną w sposób kompaktowy) 

•••• Producent terminala powinien posiadać w typoszeregu terminal abonencki z anteną oddzielną 
(wymagany jest interfejs RF w części radiowej do podłączenia  anteny zewnętrznej). 

•••• Maksymalna moc transmisyjna terminala abonenckiego mierzona na porcie radiowym RF anteny nie 
powinna być niŜsza niŜ 21dBm. 

•••• Terminal abonencki powinien zapewniać moŜliwość klasyfikacji ruchu oraz funkcje zapewniania 
jakości usług (ang.: Quality of Service – QoS) w oparciu o mechanizm IP DSCP (ang.: Differentiated 
Services Code Point) 

•••• Terminal abonencki powinien obsługiwać funkcjonalność IP CS (w trybie „bridge”) z transparentnym 
ruchem DHCP 

•••• Terminal abonencki powinien obsługiwać funkcjonalność ETH CS z moŜliwością klasyfikacji ruchu 
DSCP, PPPoE, VLAN ID (802.1q), VLAN priority (802.1p) 

•••• Terminal abonencki powinien być zarządzany lokalnie lub zdalnie przy pomocy interfejsu GUI (ang.: 
Graphical User Interface) zwykłej przeglądarki internetowej. 

•••• Jednostka abonencka powinna obsługiwać protokół  TR-069 lub OMA-DM dla centralnego 
zarządzania za pomocą oprogramowania dedykowanego. 

•••• Terminal abonencki powinien obsługiwać algorytmy kodowania AES 128bit. 

•••• Temperatury otoczenia w jakich terminal abonencki powinien działać poprawnie powinny wynosić co 
najmniej: od -5°C do 45°C dla cz ęści wewnętrznych terminala oraz od -40°C do 55°C dla cz ęści 
zewnętrznych. 

•••• Terminal abonencki powinien być wyposaŜony w interfejs Ethernet (RJ-45) z funkcją PoE (ang.: 
Power over Ethernet). 

 
Terminal abonencki WiFi  IEEE 802.11a/n 

• Zakres częstotliwości: 5,45 ÷ 5,75 GHz; 
• 2x2 MIMO; 
• Porty: 2 x Ethernet 10/100 BASE-TX w tym jeden PoE; 
• Moc nadajnika (ERIP): co najmniej 23 dBm; 
• Standard pracy: 802.11a/n; 
• Tryby pracy: AP, Station, AP WDS, Station WDS; 
• Szerokość kanału: 5, 10, 20, 40 MHz; 
• Typ anteny: zintegrowana dwu polaryzacyjna o zysku energetycznym co najmniej 14 dBi, kąt 

promieniowania nie większy niŜ 45/45 stopni; 
• Standardy bezpieczeństwa:  

o WEP, 
o WPA 
o WPA2; 

• Zarządzanie pasmem: Tak; 
• Zarządzanie: WWW; 
• Skład zestawu: 

o zasilacz; 
o adapter PoE; 

 
 



 

Strona 35 z 58 
 

Konstrukcja wsporcza 
 
Konstrukcja wsporcza moŜe być wykonana w następujących opcjach: 
a) Maszt antenowy 

• maszt i mocowania stalowe, ocynkowane, niemalowane; 
• wysokość masztu co najmniej 2,95 m; 
• średnica masztu 50 mm; 
• grubość stali z której wykonany jest maszt – nie mniej niŜ 2 mm; 
• ochronna zatyczka gumowa na szczycie; 
• mocowanie masztu do ściany bocznej: 

• umoŜliwiające montaŜ masztu w odległości nie mniej niŜ 350 mm i nie więcej niŜ 450 mm od 
ściany w dwóch punktach podparcia oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm na co 
najmniej 5 kołków rozporowych o ø nie mniej niŜ 12 mm; 

• wykonane z blachy o grubości co najmniej 5mm i szerokości 30 mm. 
 

b) Uchwyt montaŜowy ścienny 
•••• średnica uchwytu: 38 ÷ 50 mm; 
•••• separacja montowanej anteny od ściany: co najmniej 20 cm; 
•••• zabezpieczony antykorozyjnie; 
•••• kołki montaŜowe w komplecie. 

 
Zabezpieczenie portu LAN 

• kompatybilność z PoE; 
• zgodność z 10/100/1000 Base-T; 
• złącza RJ-45; 
• przepuszczane napięcie co najmniej 55V; 
• prąd szczytowy co najmniej 6,5kA; 
• zakres temperatur pracy -10°C ÷ +65°C. 

 
 
Warunki gwarancji 

• min 12 m-cy gwarancję na sprzęt  
• min 24 m-ce gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie sieci 

 
 

14.. VoIP 
 
Cyfrowe centrale telefoniczne z VoiP: 
 
Centrala nr 1 
 
Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 
 
1. Linie miejskie ISDN BRA (2B+D) – 2 
2. Linie miejskie analogowe- 2 
3. Porty wewnętrzne analogowe – 32 
4. Porty wewnętrzne cyfrowe systemowe – 2 
5. Porty wewnętrzne VoIP (do podłączenia aparatów VoIP SIP lub VoiP systemowy IP) – 2 
6. Obsługa zewnętrznych linii VoIP SIP - min. 8 
7. Obsługa min 8 operatorów zewnętrznych VoIP 
8. Kanały głosowych pomiędzy siecią VoIP a TDM min 8 
9. Aparaty cyfrowe systemowe zaawansowane – 1 szt 
10. Przystawka dodatkowych klawiszy (konsola na min. 30 dodatkowych przycisków programowalnych z 
sygnalizacją świetlną do aparatów systemowych zaawansowanych) – 1  
11. Aparaty analogowe – 30 szt 
12. Aparat systemowy  - 1 szt  
13. Zapowiedź DISA - min. 4 zapowiedzi 
14. Przewodnik głosowy IVR - min. 4 poziomy, min. 40 komunikatów, min 20 jednoczesne połączenia 
głosowe 
15. Aplikacja CTI współpracująca z centralą - dla min. 30 abonentów 
16. Taryfikacja (podstawowa, rozbudowane statystyki ruchu, rejestracja połączeń wychodzących i 
przychodzących) - jedno zdalne stanowisko w przez sieć LAN 
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17. Przełącznica – wbudowane w karty centrali telefonicznej 
18. Obudowa centrali – wisząca  
19. Port Ethernet 10/100 Mb/s 
20. Nagrywanie - min 8 jednoczesnych kanałów do nagrywania permanentnego (dla aparatów 
cyfrowych, analogowych, lub VoIP)  lub na Ŝądanie z aparatów cyfrowych 
21. Oprogramowanie do archiwizacji nagranych rozmów na serwerze 
22. MoŜliwość rozbudowy centrali o min. : 1 dodatkowy moduł-kartę  
23. Wszystkie niezbędne licencje i oprogramowanie potrzebne do prawidłowego działania wyŜej 
wymienionej konfiguracji centrali 
24. Gwarancja – min. 24 m-ce 
 
Centrala nr 2 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 35 
 
1. Linie miejskie ISDN BRA (2B+D) – 1 
2. Porty wewnętrzne analogowe – 10 
3. Porty wewnętrzne VoIP (do podłączenia aparatów VoIP SIP lub VoiP systemowy IP) – 2 
4. Obsługa zewnętrznych linii VoIP SIP - min. 4 
5. Obsługa min 4 operatorów zewnętrznych VoIP 
6. Kanały głosowe pomiędzy siecią VoIP a TDM min 4 
7. Zapowiedź DISA - min. 4 zapowiedzi 
8. Przewodnik głosowy IVR - min. 4 poziomy, min. 40 komunikatów, min 20 jednoczesne połączenia 
głosowe 
9. Aplikacja CTI współpracująca z centralą - dla min. 10 abonentów 
10. Taryfikacja (podstawowa, rozbudowane statystyki ruchu, rejestracja połączeń wychodzących i 
przychodzących) - jedno zdalne stanowisko w przez sieć LAN 
11. Przełącznica – wbudowane w karty centrali telefonicznej  
12. Obudowa centrali – wisząca  
13. Port Ethernet 10/100 Mb/s 
14. Nagrywanie - min 4 jednoczesne kanały do nagrywania permanentnego (dla aparatów cyfrowych, 
analogowych, lub VoIP)  lub na Ŝądanie z aparatów cyfrowych 
15. Oprogramowanie do archiwizacji nagranych rozmów na serwerze 
16. Wszystkie niezbędne licencje i oprogramowanie potrzebne do prawidłowego działania wyŜej 
wymienionej konfiguracji centrali 
17. Gwarancja – min. 24 m-ce 
 
 
Centrala nr 3 
 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Baborowie ul. Wiejska 5a 
 

1. Linie miejskie ISDN BRA (2B+D) – 1 
2. Porty wewnętrzne analogowe – 8 
3. Porty wewnętrzne VoIP (do podłączenia aparatów VoIP SIP lub VoiP systemowy IP) – 2 
4. Obsługa zewnętrznych linii VoIP SIP - min. 4 
5. Obsługa min 4 operatorów zewnętrznych VoIP 
6. Kanały głosowe pomiędzy siecią VoIP a TDM min 4 
7. Zapowiedź DISA - min. 4 zapowiedzi 
8. Przewodnik głosowy IVR - min. 4 poziomy, min. 40 komunikatów, min 20 jednoczesne połączenia 

głosowe 
9. Taryfikacja (podstawowa, rozbudowane statystyki ruchu, rejestracja połączeń wychodzących i 

przychodzących) - jedno zdalne stanowisko w przez sieć LAN 
10. Przełącznica – wbudowane w karty centrali telefonicznej 
11. Obudowa centrali – wisząca  
12. Port Ethernet 10/100 Mb/s 
13. Wszystkie niezbędne licencje i oprogramowanie potrzebne do prawidłowego działania wyŜej 

wymienionej konfiguracji centrali 
14. Gwarancja – min. 24 m-ce 

 
Centrala nr 4 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie ul. Rynek 17 
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1. Linie miejskie analogowe – 2 
2. Porty wewnętrzne analogowe – 6 
3. Porty wewnętrzne VoIP (do podłączenia aparatów VoIP SIP) – 8 
4. Obsługa zewnętrznych linii VoIP SIP - min. 6 
5. Obsługa min 6 operatorów zewnętrznych VoIP 
6. Zapowiedź DISA - min. 3 zapowiedzi 

 
 
Specyfikacja i wymagania do centrali telefonicznej 
 
 1. Wymagane jest, aby dostarczany sprzęt był fabrycznie nowy, dotychczas nieuŜywany 
wyprodukowany nie wcześniej jak w 2011 roku. 
 2. Oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny restart, samoczynne testowanie i automatyczne 
uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy bez konieczności 
wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę. 
 3. System zasilania zapewniający łączny czas podtrzymania w sytuacjach awaryjnych nie krótszy niŜ 4 
godzin ( z wyłączeniem centrali nr 4 ). 
 4. Zainstalowanie oprogramowania utrzymaniowego oraz taryfikacyjnego na innym komputerze (bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów na jego zakup i zainstalowanie) , umoŜliwiającego pełną obsługę centrali 
telefonicznej poprzez sieć LAN ( oprogramowanie taryfikacyjne nie dotyczy centrali nr 4 ) 
 5. Pełna funkcjonalność operacyjna w zakresie, usług, nadzoru i zarządzania, obsługa aparatów 
systemowych, analogowych, fax, aparatów i linii VoIP; moŜliwość jednoczesnego wykorzystania linii 
miejskich podłączonych do centrali telefonicznej; obsługa numerów wielokrotnych MSN, DDI; rozpoznawanie 
sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich, prezentacja numeru abonenta dzwoniącego z traktów 
liniowych, na wyświetlaczach aparatów systemowy, tworzenie wieloliniowych aparatów systemowych 
 6. Zdalny nadzór centrali poprzez sieć LAN 
 7. Praca systemu w pomieszczeniu bez klimatyzacji. 
 8. Moduł VoIP musi posiadać 2 gniazda RJ45 10/100 Mbps , LAN/WAN. Musi obsługiwać funkcję 
routera, kanały głosowe powinny być przydzielane dynamicznie w zaleŜności od zapotrzebowania do 
połączeń z aparatami wewnętrznymi lub operatorami zewnętrznymi SIP. 
 
 
Wymagania funkcjonalne systemowe 
 
 1. System musi zapewniać automatyczne zestawianie połączeń wewnętrznych, połączeń w ruchu 
wychodzącym i przychodzącym. 
 2. Wymagana jest minimum realizacja usług typu: 
 a) bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI), 
 b) przekazywanie połączeń (CT) wraz z funkcją biura zleceń (przekazywanie połączeń zestawionych 
przez operatora), 
 c) przenoszenie wywołań na numer wewnętrzny i zewnętrzny w przypadku zajętości (CFB), braku 
odpowiedzi (CFNR), bezwarunkowe (CFU), w tym przenoszenie wywołań na pocztę głosową, 
 d) zawieszanie połączeń (CH), 
 e) połączenie oczekujące (CW), 
 f) prezentacja numeru na aparatach cyfrowych, voip i analogowych (FSK), 
 g) przechwytywanie połączeń, 
 h) połączenia trójstronne (3PTY), 
 i) blokada połączeń przychodzących (DND), 
 j) przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy, 
 k) połączenia automatyczne typu gorąca linia (HOT LINE) realizowane bezzwłocznie, natychmiast po 
podniesieniu mikrotelefonu bez konieczności wybierania numeru lub ze zwłoką umoŜliwiającą wybranie 
numeru zaraz po podniesieniu mikrotelefonu. 
 l) oddzwanianie przy zajętości (usługa CCBS) 
 m) blokowanie połączeń wychodzących z poziomu terminala kodem PIN. 
 3. Wirtualne logowanie - realizacja połączeń z dowolnego aparatu z wykorzystaniem posiadanych 
uprawnień (przypisanie opłat taryfikacyjnych na rachunek dokonującego połączenie) – autoryzacja odbywa 
się poprzez wprowadzenie kodów PIN. Usługa musi umoŜliwiać zalogowanie się jednokrotne (na czas 
wykonania 1 połączenia) lub permanentne – do czasu wylogowania się. 
 4. Programowe wydzielanie grup abonentów o dowolnej liczebności – na zasadzie podziału firmy na 
wydziały/jednostki z moŜliwością wydzielenia zasobów, przypisania odrębnego planu numeracyjnego, 
kategorii uprawnień i nawet zabronienia dzwonienia po numerach wewnętrznych pomiędzy nimi. 
 5. MoŜliwość kolejkowania połączeń przychodzących dla wydzielonej grupy abonentów. 



 

Strona 38 z 58 
 

 6. Tworzenie grup abonentów w dowolnej kombinacji abonentów z automatyczną dystrybucją połączeń 
w ramach grupy. 
 7. MoŜliwość przypisania kilku numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych DDI do jednego abonenta, 
 8. Przechwytywanie połączeń w ramach grupy – w przypadku wywołania na jednym z terminali 
abonenckich , musi być moŜliwe przejęcie tego wywołania przez dowolny inny terminal z tej samej grupy. 
 9. MoŜliwość tworzenia grup rozgłaszania (paging) na bazie aparatów systemowych (takŜe VoIP) 
aranŜowane z aparatu systemowego - jednoczesne wprowadzanie grupy aparatów w tryb głośnomówiący 
przez uŜytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia i rozgłaszanie komunikatów. 
 10. MoŜliwość zdefiniowania minimum 10 róŜnych kategorii określających uprawnienia realizacji 
połączeń wyjściowych nadawanych poszczególnym uŜytkownikom w systemie (np. blokada połączeń 
wychodzących, blokada połączeń na komórki, blokada połączeń międzynarodowych itd. 

 11. Tworzenie układów połączeń sekretarsko–dyrektorskich oraz układów dyspozytorskich 
 12. Monitorowanie stanu linii abonenckich lub łączy za pomocą aparatów wyposaŜonych w klawisze 
programowalne z sygnalizacją optyczną lub przystawki z klawiszami programowalnymi z sygnalizacją 
optyczną. 

 13. „Wejście na trzeciego” dla uprzywilejowanego abonenta (operatora konsoli dyspozytorskiej) 
moŜliwość włączenia się w trwającą rozmowę, 

 14. Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego, numeracja wewnętrzna od 1 do 10 cyfr, moŜliwość 
tworzenia nieciągłej numeracji, połączenia do sieci publicznej przez dowolny prefiks. 

 15. Kierowanie połączeń wychodzących zgodnie z regułą najniŜszego kosztu – tzw. funkcjonalność LCR 
(ang. Least Cost Routing). 

 16. Zestawienie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska 
operatora lub bez jego udziału. 

 17. Karta VoiP wbudowana w centrali 
 18. Obsługa protokołów VoIP - SIP, IAX. 
 19. Obsługa kodeków VoIP co najmniej G711, G729, GSM. 
 20. System musi udostępniać interfejs do współpracy z zewnętrznymi aplikacjami, wymagana jest 

minimum obsługa protokołu TAPI. 
 21. MoŜliwość zastosowania aplikacji CTI producenta systemu umoŜliwiającej sterowanie połączeniami i 

usługami – aplikacja musi być instalowana na komputerach uŜytkowników. 
 22. System musi być wyposaŜony w centralną ksiąŜkę telefoniczną o pojemności min 1000 wpisów 
 23. System musi zapewniać ciągłą rejestrację zdarzeń taryfikacyjnych, statystycznych i 

diagnostycznych. 
 24. System musi zapewniać rejestrację danych o połączeniach wychodzących, przychodzących i 

tranzytowych, umoŜliwiających pełną taryfikację połączeń oraz rozliczanie opłat – w tym rozliczanie 
sekundowe. 

 25. System musi zapewniać rejestrację danych o połączeniach udanych (zrealizowanych) i połączeniach 
nieudanych (niezrealizowanych). 

 26. Konfiguracja systemu musi odbywać się z poziomu dedykowanej, graficznej aplikacji pracującej pod 
systemami MS Windows 2000/XP/Vista/7. Niedopuszczalne jest uŜywanie do konfiguracji systemu 
aplikacji wykorzystujących przeglądarki www. 

 27. Poczta głosowa : 
 a) zintegrowany moduł poczty głosowej. 
 b) Dostęp do wiadomości głosowych musi być moŜliwy z poziomu telefonu, 
 c) System poczty głosowej musi umoŜliwiać nagrywanie przez uŜytkowników własnych 

zapowiedzi powitalnych na skrzynce poczty głosowej. 
 d) Sygnalizacja świetlna o otrzymanej wiadomości na aparacie systemowym 
 e) System poczty głosowej powinien posiadać przynajmniej 2 godzin dla nagrań. 
 f) System poczty głosowej powinien posiadać zabezpieczenie kodem PIN kaŜdej skrzynki, kod 

PIN nadawany jest przez uŜytkownika 
 g) Serwer Telekomunikacyjny musi zapewniać minimum 20 jednoczesnych połączeń do modułu 

poczty głosowej. 
 28. System taryfikacji 
 a) System taryfikacji musi posiadać interfejs obsługi w języku polskim oraz realizować niŜej 

wymienione funkcje gromadzenia informacji o połączeniach spełniające wymogi określone w ustawie 
„Prawo Telekomunikacyjne” 
 b) Oprogramowanie musi umoŜliwiać wykonywanie obliczeń taryfikacyjnych oraz ich wydruk 

dla: 
• pojedynczego abonenta fizycznego/wirtualnego, 
• grupy abonentów fizycznych/wirtualnych, 
• wszystkich abonentów modułu fizycznych/wirtualnych, 
• danych bilingowych połączeń wychodzących i przychodzących 
 c) Kryteria taryfikacji: 
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• zmienna cena za jednostkę rozliczeniową, 
• zmienna cena za stałą jednostkę czasu, 
• dowolnie definiowany koszt połączenia dla kaŜdego operatora indywidualnie, 
• rozliczenia według jednostek rozliczeniowych: jednostka czasowa (równieŜ rozliczenia 

sekundowe) lub jednostka impulsowa, 
 d) System taryfikacyjny musi pozwalać na generowanie raportów szczegółowych i skróconych 

oraz zestawień dla pojedynczego abonenta lub grupy abonentów zawierających koszt w zadanym 
okresie z rozbiciem na kierunki. Okres objęty raportem musi dać się skonfigurować poprzez podanie 
początku i końca. 
 e) System taryfikacyjny musi dawać moŜliwość zapisywania raportów w postaci plików PDF, 

CSV i TXT. 
 f) System musi posiadać moduł statystyczny do analizy pracy stanowisk telefonistek / 

operatorów umoŜliwiający generowanie  zestawień tabelarycznych dobowych, tygodniowych, 
miesięcznych, w okresie między dwoma datami w miesiącu, 
 29. Nagrywanie rozmów 
 a) system zintegrowany w centrali telefonicznej, 
 b) produkt producenta centrali telefonicznej 
 c) dostępność nagrywania permanentnego lub na Ŝądanie z dowolnego telefonu cyfrowego ( 

poprzez zaprogramowany przycisk ). 
 d) pojemność do nagrywania min. 250 h rozmów 
 e) dostęp do aplikacji klienta pozwalającej na odsłuch nagranych rozmów i ich zapis do 

zewnętrznego formatu np. „wav” 
 f) równoczesna moŜliwość obsługi traktu ISDN 30B+D oraz portów analogowych, cyfrowych, 

ISDN 2B+D, systemowych i VoIP w jednym urządzeniu 
 
 
 
Specyfikacja aparatu cyfrowego systemowego  
− podświetlany graficzny wyświetlacz min. 4 linie tekstu, 
− Poruszanie się po menu za pomocą klawiszy nawigacyjnych „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół” 
− pełny układ głośnomówiący , 
− współpraca ze słuchawkami nagłownymi poprzez wbudowane gniazdo jack, 
− róŜne rodzaje dzwonków dla połączeń wewnętrznych , zewnętrznych i bramofonu 
− min. 12 przycisków programowalnych z sygnalizacją świetlną 
− stałe przyciski funkcyjne : głośnik, redial, flash, mute, 
− optyczna sygnalizacja dzwonienia 
− nagrywanie rozmowy na Ŝądanie zaprogramowanym przyciskiem 
− zarządzanie konferencją , przełączaniem rozmowy 
− dostęp do ksiąŜki telefonicznej numerów wewnętrznych , wewnętrznej ( osobistej) , centralnej (dla 
wszystkich uŜytkowników), spisu połączeń wykonanych, odebranych , nieodebranych 
− zasilanie z centrali telefonicznej 
− podłączenie 1 parą przewodów 
− współpraca z konsolami rozszerzającymi o dodatkowe przyciski programowalne do 140 klawiszy z 
sygnalizacją świetlną podłączane do aparatu cyfrowego 
− menu w języku polskim 
− aparat będący produktem producenta centrali telefonicznej 
 
 
Specyfikacja aparatu analogowego: 
− wyświetlacz LCD, 
− pełny układ głośnomówiący, 
− prezentacja numeru dzwoniącego w standardzie FSK 
− pamięć połączeń przychodzących min 90 wpisów 
− ksiąŜka telefoniczna na min 90 wpisów 
− regulacja głośności w słuchawce i na głośniku zewnętrznym 
− optyczna sygnalizacja dzwonienia 
 
Dostawa i instalacja  
 
Wymogi stawiane serwerom telekomunikacyjnym wraz z urządzeniami towarzyszącymi – systemowi 

telekomunikacyjnemu: 
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1. system ma być dostarczony w wersji stojącej/ wiszącej  
2. system ma być wykonany w technologii cyfrowej, 
3. system musi poprawnie funkcjonować w pomieszczeniach nie klimatyzowanych, 
4. system musi posiadać oprogramowanie umoŜliwiające wybór abonenta docelowego w sieci z 

uŜyciem najkorzystniejszej ekonomicznie drogi połączenia (LCR), 
5. w przypadku awarii zasilania, po jego przywróceniu, system musi uruchomić się automatycznie oraz 

odzyskać 100% funkcjonalności w ciągu maksimum 5 minut, 
6. system musi posiadać układ do podtrzymania napięcia na 5 godzin nieprzerwanej pracy, 
7. abonenci analogowi i cyfrowi muszą być podłączeni do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

opartej na jednoparowych kablach miedzianych, 
8. przechowywanie komunikatów głosowych (zapowiedzi słowne), 
9. moŜliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa, wgrywania, aktualizacji, synchronizacji komunikatów 

poprzez sieć IP, 
10. aplikacja do zarządzania serwerami telekomunikacyjnymi musi być w wersji sieciowej, instalowana 

na serwerach plików Najemcy, bez konieczności instalowania jakichkolwiek składników na stacjach 
roboczych (licencje), 

11. zdalny dostęp serwisowy musi być realizowany w porozumieniu z Inwestorem, 
12. interfejs Ethernet 10/100 Mbit/s (do zarządzania systemem), 
13. system musi być wyposaŜony w zintegrowany sprzętowo i programowo moduł abonentów „Voice 

over IP”. Funkcjonalność i sposób obsługi abonenta VoIP musi być identyczny jak systemowego 
abonenta stacjonarnego, 

14. dostarczone serwery mają mieć moŜliwość obsługi abonentów IP, 
15. zamówienie nie obejmuje aparatów IP, 
16. serwery muszą posiadać bramy VOIP umoŜliwiające korzystanie operatora VoiP oraz umoŜliwiać 

obsługę abonentów IP, 
17. system musi być kompatybilny z otwartymi standardami współpracy z systemami innych 

producentów i sieci publicznej SIP, DSS1, 
18. system musi umoŜliwiać administratorowi zarządzanie poprzez sieć IP z wykorzystaniem 

dedykowanego oprogramowania lub przeglądarki internetowej, 
19. serwery o pojemności powyŜej 6 numerów wewnętrznych mają mieć moŜliwość rozbudowy o moduły 

bramek GSM wbudowane do serwera jako dodatkowa karta rozszerzeń, 
20. system musi zapewniać moŜliwość wybierania cyfr w kodzie DTMF na linie miejskie z aparatów 

cyfrowych, 
21. zarządzanie serwerami wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umoŜliwiającym konfigurację 

pracy systemu, a takŜe obsługę wszystkich elementów systemu (tj. serwera głównego i serwerów 
wyniesionych) po uruchomieniu i oddaniu w uŜytkowanie Inwestorowi przejmuje dostawca serwerów, 

22. Wynajmujący udzieli Inwestorowi gwarancji na dostarczone serwery na cały okres 24 miesięcy. Bieg 
gwarancji rozpocznie się od daty podpisania końcowego protokołu przyjęcia i odbioru sprzętu 
podpisanego przez obie Strony bez zastrzeŜeń.  

 
 
Instalacja systemu :  

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwery telekomunikacyjne i systemy zasilania własnym 
transportem i na własny koszt do wskazanych przez Inwestora pomieszczeń, 

2. Wykonawca w ramach montaŜu systemów zobowiązany jest do wykonania czynności montaŜowo-
instalacyjnych potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia łącznie z instalacją 
przełącznic,          krosowaniem kabli, ( z wyłączeniem wykonania dodatkowych instalacji kablowych 

3. Wykonawca dokona przełączenia i uruchomienia urządzeń końcowych pracujących w ramach 
dotychczasowych rozwiązań, 

4. Wykonawca skonfiguruje serwery zgodnie z wykazem przedstawionym przez Inwestora poprzez 
nadanie numeracji i uprawnień abonentom analogowym i cyfrowym, 

5. Wykonawca skonfiguruje stanowiska i układy sekretarsko – dyrektorskie, 
6. Wykonawca uruchomi system taryfikacji, 
7. Wykonawca wprowadzi zapowiedzi słowne dla odpowiednich abonentów (treść zapowiedzi 

dostarczona będzie przez Inwestora), 
8. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności połączeń w ruchu z sieci miejskiej (ruch 

automatyczny i przy wykorzystaniu stanowisk), 
9. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności połączeń w obrębie serwerów, 
10. Wykonawca przeprowadzi wszystkie testy poprawności działania serwerów tak, by stwierdzić 

zgodność z opisem technicznym przedmiotu zamówienia,  
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11. Wykonawca dostarczy 2 kpl. dokumentacji powykonawczej, 
12. uruchomienie serwerów telekomunikacyjnych i systemów zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

prac, który zostanie podpisany przez obie strony. Protokół sporządzony w 2 egz. będzie stanowił 
podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 
 

Wymagania dodatkowe: 

1. przełączenie systemu musi odbyć się płynnie bez utraty łączności dla abonentów, 
2. prace związane z przełączeniem serwerów trzeba prowadzić w godzinach uzgodnionych z 

administracją obiektów, 
3. wszystkie połączenia kabli w szafach telekomunikacyjnych muszą być czytelnie opisane przez 

Wykonawcę zgodnie z zasadami wcześniej uzgodnionymi z Inwestorem,  
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji eksploatacyjnej serwerów 

telekomunikacyjnych (w ilości 2 egzemplarzy w języku polskim) oraz po jednej instrukcji obsługi na 
kaŜdy zamówiony aparat systemowy, 

5. Wykonawca przed złoŜeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji usługi 
w celu zapoznania się z warunkami lokalizacyjnymi, 

6. Wykonawca zobowiązuje się do takiego doboru serwerów, aby bezkolizyjnie zrealizować ruch 
telekomunikacyjny zarówno wewnętrzny (międzyserwerowy i wewnątrzserwerowy) jak i generowany 
na zewnątrz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 

 
Zobowi ązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni w siedzibie Inwestora przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie 
obsługi i administrowania zaoferowanego przedmiotu najmu wliczając koszt szkoleń w cenę oferty, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w całym zakresie zgodnie z 
opisem zawartym w części technicznej, 

3. wykonywane prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i p.poŜ., ochrony środowiska, 
PN, oraz wytycznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych,  

4. materiały i urządzenia stanowiące przedmiot dostawy będą nowe, wyprodukowane nie wcześniej niŜ 
w 2011 roku według najnowszej technologii i wiedzy technicznej, dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania oraz posiadające wymagane atesty, dopuszczenia, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

 
 
 

15.. e-Oświata –sala mobilna 
 
Komputer nauczycielski 1 szt. 
 

 
Typ 

 
Notebook 

 
Cecha Opis wymagań minimalnych 

 
1 Ekran TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową 

2 Procesor 

Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych 
zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany 
zegarem co najmniej 2.10GHz, pamięć L2 3MB, DDR3 1333 MHz lub 
procesor równowaŜny wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 
W przypadku uŜycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający 
zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia 
testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równowaŜne porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych testów 
wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni 
od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 
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3 Chipset 
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych 
rekomendowany przez producenta procesora. 

4 BIOS 

- w pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania 
startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja 
blokowania/odblokowania BOOT-owania notebooka z zewnętrznych 
urządzeń. 
- moŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci 
operacyjnej RAM 
- moŜliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu 
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych 
- moŜliwość włączenia/wyłączenia portów USB. 

5 Obudowa 
WyposaŜona w diody informujące uŜytkownika o: 
- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. 
- rozładowanej baterii. 

6 Pamięć RAM 1x 2GB DDR3 1066 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB DDR3 1066Mhz) 
7 Dysk twardy Min. 250 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min.  

8 Karta graficzna 
Zintegrowana 1760 Dynamic Video Memory MB (128 MB dedykowanej 
pamięci, do 1632 MB współdzielonej pamięci systemowej), Microsoft ® 
DirectX ® 10.1 

9 Karta dźwiękowa Wbudowana, 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon 

10 
Połączenia i karty 
sieciowe 

- Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną   
- WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci 
wewnętrznego modułu mini-PCI Express.  
- Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 3.0 + HS (nie akceptowane na 
zewnętrznej karcie lub porcie USB). 

11 Porty/złącza 

1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 
1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD), 
3 x USB (2.0), 
1 x VGA (D-Sub), 
1 x Gniazdo mikrofonowe 
1 x Gniazdo słuchawkowe 
1 x HDMI 

12 Klawiatura 

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

13 
Urządzenie 
wskazujące 

- Touch Pad (płytka dotykowa): 
z minimum dwoma klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją 
przewijania (góra/dół, prawo/lewo), 
- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka 

14 Kamera Wbudowana kamera 1.3Mpix o rozdzielczości 1280x1024, 

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

16 Bateria Litowo-jonowa 6 komorowa, pozwalająca na minimum 4 godziny pracy 
17 Zasilacz Dedykowany do notebooka 65W.  
18 CięŜar Waga max do 2550g z baterią i napędem optycznym.  

19 Bezpieczeństwo  
- Zabezpieczenie BIOS hasłem uŜytkownika. 
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem uŜytkownika. 
- Złącze typu Kensington Lock. 

20 Gwarancja 
1 rok w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta),  
6 miesięcy gwarancji producenta na baterie. 

21 
System 
operacyjny 

Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64 bit (system operacyjny z 
licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w 
notebooku) dostraczony przez producenta notebooka.  

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

23 Torba Torba dostosowana do wymiarów notebooka. 

24 
Oprogramowanie 
dodatkowe 

Oprogramowanie  wspierane przez producenta komputera pozwalające 
minimum na: 

- podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich 

- przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie 
- blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich 
- archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego 
wykorzystania 
- monitorowanie dostępu do Internetu 
- tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie 
zestawu pytań 
- współpraca z tablicą interaktywną 
- monitoring i archiwizacja plików audio. 

 
Komputer uczniowski 23 szt. 
 

 
Typ 

 
Notebook 

 
Cecha Opis wymagań minimalnych 

 

1 Ekran 
TFT 10.1” LED SD o rozdzielczości 1024x600, z powłoką matową, nie 
dopuszcza się matryc typu "glare". 

2 Procesor 
Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 565 punktów w 
teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 
stronie http://cpubenchmark.net/ 

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

4 Obudowa 

Obudowa wyposaŜona w diody informujące uŜytkownika o: 
- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. 
- rozładowanej baterii. 
Obudowa wyposaŜona w pokrywy chroniące urządzenie przed 
uszkodzeniem, dostarczone przez producenta urządzenia. Dolna pokrywa 
wyposaŜona dodatkowo w kieszeń na wizytówkę.  

5 Pamięć RAM 1x 1GB DDR3 1066 MHZ 
6 Dysk twardy Min. 250 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min.  
7 Karta graficzna Zintegrowana   
8 Karta dźwiękowa Wudowany mikrofon, wbudowany głośnik 

9 
Połączenia i karty 
sieciowe 

- Port sieci LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną   
- WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci 
wewnętrznego modułu mini-PCI Express.  
- Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 3.0 + HS (nie akceptowane na 
zewnętrznej karcie lub porcie USB). 

10 Porty/złącza 

1 x Czytnik Kart pamięci 2 w 1 (SD™, MMC), 
3 x USB (2.0), 
1 x VGA (D-Sub), 
1 x Gniazdo mikrofonowe 
1 x Gniazdo słuchawkowe 

11 Klawiatura 

Odporna na zalanie klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w 
układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski 
programistyczny", klawiatura musi być wyposaŜona w 2 klawisze ALT 
(prawy i lewy). 
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12 
Urządzenie 
wskazujące 

- Touch Pad (płytka dotykowa): 
1) z minimum dwoma klawiszami wyboru, 
2) z funkcją zoom -/+, 
3) z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo) 
- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka 

13 Kamera Wbudowana kamera o rozdzielczości 0.3Mpix.  
14 Bateria Litowo-jonowa 6 komorowa (4400mAh) zapewniająca min. 8 godziny pracy. 
15 Zasilacz Dedykowany do notebooka 40W.  
16 CięŜar Waga max do 1250g z baterią (bez dodatkowych pokryw).  

17 Gwarancja 
1 lata w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta),  
6 miesięcy gwarancji producenta na baterie. 

18 
System 
operacyjny 

Microsoft Windows 7 Starter PL 32-bit (system operacyjny z licencją, 
sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku) 
dostraczony przez producenta notebooka.  

19 Oprogramowanie Office 2010 Starter  

19 Bezpieczeństwo  
- Zabezpieczenie BIOS hasłem uŜytkownika. 
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem uŜytkownika. 
- Złącze typu Kensington Lock. 

19 
Certyfikaty i 
standardy 

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

20 Torba Torba dostosowana do wymiarów notbooka. 

21 
Oprogramowanie 
dodatkowe 

Oprogramowanie  wspierane przez producenta komputera pozwalające 
minimum na: 

- podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich 

- przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie 
- blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich 
- archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego 
wykorzystania 
- monitorowanie dostępu do Internetu 
- tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie 
zestawu pytań 
- współpraca z tablicą interaktywną 
- monitoring i archiwizacja plików audio. 

 
Router sieci bezprzewodowej 1 szt. 
 
Urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych: 
 • Routing statyczny: 
  • Routing Information Protocol (RIPv1 and RIPv2) 
  • Inter-VLAN routing pomiędzy VLANami 
 • Warstwa 2: 
  • VLANy tagowane 802.1Q konfigurowalne na zasadzie per port 
  • do 4 aktywnych VLANów (4094 zakres) 
  • MoŜliwość włączenia/wyłączenia rozgłaszania SSID 
  • Wsparcie do 4 odrębnych profili sieci bezprzewodowej SSID 
  • Wsparcie mapowania SSID-to-VLAN z izolacją klientów bezprzewodowych 
 • Warstwa sieciowa: 
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server, DHCP Client, DHCP Relay Agent 
  • Domain Name System (DNS) Relay, Dynamic DNS (DynDNS, TZO) 
  • Network Address Translation (NAT): Port Address Translation (PAT), Network Address Port 
Translation (NAPT), Session Initial Protocol (SIP) Application Layer Gateway (ALG) support, NAT traversal 
  • Oprogramowanie VPN Client 
  • Wsparcie usługi WDS pozwala na rozgłaszanie sygnału z routera przez 2 kompatybilne 
repeatery 
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 • IPv6 
  • Dual-stack IPv4 i IPv6 
  • 6 do 4 
  • Stateless address auto-configuration 
  • DHCP v6 
  • Intra Module Command Protocol (IMCP) v6 
 • Bezpieczeństwo: 
  • Kontrola dostępu: Listy kontroli dostępu oparte na adresach IP – A CL, Kontrola klientów 
bezprzewodowych po adresach MAC 
  • Firewall: Zapora SPI, Filtracja zawartości stron www 
  • Statyczna blokowanie adresu URL lub blokowanie po słowach kluczowych(w standardzie) 
  • Filtrowanie dynamiczne poprzez opcjonalną usługę Trend Micro ProtectLink Gateway 
Security Service (opcja) 
  • Intrusion Prevention System (IPS) 
  • Detekcja fałszowania adresu IP - IP sweep detection, Detekcja wystąpienia anomalii w 
usługach (HTTP, FTP, Telnet, Remote Copy Protocol [RCP]) 
  • Kontrola ruchu Peer-to-peer 
  • Kontrola Instant messengera 
  • Kontrola protokołów w warstwach 3/4 (IP, TCP, User Datagram Protocol [UDP], Internet 
Control Message Protocol [ICMP]) 
  • Kontrola podpisu w warstwie 7 
  • Bezpieczne zarządzanie: HTTPS, Nazwa uŜytkownika/Hasło,802.1X 
  • Autentykacja Port-based na serwerach RADIUS ( obsługiwane mechanizmy Extensible 
Authentication Protocol multicast distributed switching [EAP-MDS], Protected Extensible Authentication 
Protocol [PEAP]) 
 • VPN:  
  • 5 tuneli VPN dla dostępu klienckiego 
  • 5 tuneli IPsec typu gateway-to-gateway do łączenia filii firmy 
  • Obsługa protokołu 3DES i szyfracja 
  • Wsparcie algorytmu uwierzytelniania Message Digest Algorithm 5 (MD5)/Secure Hash 
Algorithm 1 (SHA1) 
  • IPsec NAT=T 
  • Tryb VPN pass-through of Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling 
Protocol (L2TP), IPsec 
 • Quality of Service: 
  • Kontrola pasma bazująca na usługach, włączając w to przepustowość oraz priorytetyzację 
  • Priorytetyzacja na portach LAN w trybie per port; na porcie WAN w trybie per aplikacja 
  • 4 kolejki 
 • Zarządzanie: 
  • Simple Network Management Protocol (SNMP) wersja 1, 2c 
  • Logi zdarzeń: lokalne, syslog, email alerts 
  • Upgrade oprogramowania przez interfejs www 
  • diagnostyka Flash, RAM 
  • Wbudowany interfejs zarządzania przez www 
 • Wydajność: 
  • Przepustowość translacji NAT: 800 Mbps przy wyłączonym IPS 
WLAN: 
 •  Punkt dostępowy kompatybilny z draftem 2.0 standardu IEEE 802.11n oraz 802.11b/g 
 • Specyfikacja części radiowej i typ modulacji: 
  • 802.11n/g: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) 
  • 802.11b: direct sequence spread spectrum (DSSS) 
  • zastosowanie MIMO 
  • 3 zewnętrzne anteny dookólne o zysku 2dBi 
 • Kanały pracy: 
  • 11 Ameryka Północna 
  • 13 Większość Europy (ETSI and Japan) 
 • Moc nadawcza: 
  • 802.11b: 18 dBm +/- 1.5 dBm 
  • 802.11g: 17 dBm +/- 1.5 dBm 
  • 802.11n: 16.5 dBm +/- 1.5 dBm 
 • Czułość odbiornika: 
  • 802.11n: 270 Mbps @ -65 dBm 
  • 802.11g: 54 Mbps @ -70 dBm 
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  • 802.11b: 11 Mbps @ -85 dBm 
 • Bezpieczeństwo WLAN: 
  • 802.11i 
  • Wi-Fi Protected Access (WPA) oraz Advanced Encryption Standard (AES) (WPA2) 
  • Profile sieci bezprzewodowej SSID: 4 
  • Bezprzewodowe  VLANy: 4 
CECHY FIZYCZNE: 
 • WAN: Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
 • LAN: 4-porty, full-duplex 10/100/1000 Ethernet 
 • Chipset WiFi: RT2860T, chipset płyty głównej: Star STR9109 + Star STR9202 
 • Wymiary: 198 x 131 x 198mm 
 • Waga: 0.55 kg 
 • Zasilanie: 12V 1A 
 • Zgodność ze standardami: Draft IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.1X 
(security authentication), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.11i ready (security WPA2), IEEE 802.11e ready 
(wireless QoS), RFC 791 (IPv4), RFC 2460 (IPv6), RFC 1058 (RIPv1), RFC 1723 (RIPv2) 
 • Certyfikaty: FCC Class B, CE, ICES-003, WPA2, Wi-Fi Draft n v2.0 
 • Warunki pracy i przechowywania: 
  • Temperatura pracy: 0º do 40ºC 
  • Temperatura przechowywania: -20º do 70ºC 
  • Wilgotność przy pracy: 10 do 85% wilgotność względna (bez kondensacji) 
  • Wilgotność przechowywania: 5 do 90% (bez kondensacji) 
 
 Szafka Mobilna 1 szt. 

Nazwa elementu, 
parametru lub 

cechy 
Opis wymaga ń minimalnych 

Technologia 
wykonania 

blacha stalowa, malowana proszkowo w RAL 7035 

Wymiary wysokość\szerokość\głębokość – 1210\800\600mm 
Waga Nie więcej niŜ 65kg 

WyposaŜenie 
Cokół z wysuwną przeciwwagą. 
NóŜki poziomujące, Zestaw jezdny (dwa koła z hamulcem, dwa bez). 
Zamek jednopunktowy z klamką. 

Drzwi Pełna blacha 

Funkcjonalność 
Szafa wyposaŜona w wysuwane półki ułatwiające załadunek z mocowaniami na 
opaski kablowe do kabli zasilających laptopy. Muszą umoŜliwiać równoczesne 
przechowywanie i ładowanie w szafce minimum 25 szt. laptopów 

Mobilność 
Po obu bokach szafy  wycięte po dwa otwory umoŜliwiające jej podniesienie i 
przesuwanie 

Zasilanie 

Szafa wyposaŜona w układ normalizacji impedancji w celu łagodnego rozruchu 
zestawu komputerów na linii energetycznej z zabezpieczeniem nadprądowym B16. 
Układ normalizatora impedancji musi być wyposaŜony w funkcję Auto  EcoStop 
ograniczającą pobór mocy strat jałowych po całkowitym naładowaniu zestawu 
komputerów 

Bezpieczeństwo 
Z tyłu szafy uchwyt umoŜliwiający przypięcie szafy do ściany 
Szafy posiadają na rogach trwale zamocowane zabezpieczenia w postaci obłych 
nakładek i spełniają wymogi przepisów BHP 

WyposaŜenie 
dodatkowe szafki 

Nie dotyczy 

Rozszerzone 
parametry 
gwarancji w 
stosunku do 
standardowej 
gwarancji w 
projekcie 

Gwarancja producenta 36 miesięcy 
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16.. e-Biblioteka 

 
W ramach uzupełnienia części programowej e-Biblioteki wymagane jest dostarczenie urządzeń 
komputerowych wraz z peryferiami.  
 
1. Krapkowice  
 
Serwer – 1 szt. 

 
Lp. Parametr Wymagania minimalne  
1.  Procesor Jeden czterordzeniowy procesor w architekturze x86 

dedykowany do pracy w serwerach umoŜliwiający oferowanemu 
modelowi serwera osiągnięcie wyniku 118 pkt. w teście 
SPECint_rate2006. Wynik testu przeprowadzonego przez 
oficjalnego członka organizacji SPEC naleŜy dołączyć do oferty 

2.  Pamięć RAM Pamięć  RAM  8 GB DDR3 UDIMM.  
3.  Płyta główna Płyta główna umoŜliwiająca obsługę procesora zaoferowanego 

przez Wykonawcę  
obsługa 32 GB pamięci RAM DDR3, łącznie 4 sloty 
przeznaczone na pamięci RAM.  
9 portów USB, z czego minimum 2 na przednim panelu 
obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i minimum 1port 
wewnętrzny, 1x RS 232,  
4 złącza PCI-E 2.0, w tym 2 złącza PCI-E x8.  
karta graficzna umoŜliwiająca wyświetlanie obrazu o 
rozdzielczości 1280x1024  
 

4.  Kontroler Sprzętowy kontroler RAID, dostępne poziomy RAID 0, 1, 
10,obsługa 4 dysków twardych.  
 

5.  Dysk twardy Dwa jednakowe dyski twarde SATAII 7,2 krpm 3,5”  
o pojemności 250 GB kaŜdy, dedykowane do pracy w RAID, 
moŜliwość zamontowania 2 dodatkowych wewnętrznych dysków 
twardych  

6.  Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW.  
7.  Interfejs sieciowy Dwa interfejsy sieciowe 10/100/1000  
8.  Klawiatura Klawiatura USB 
9.  Mysz Mysz optyczna z rolką.  
10.  Obudowa Obudowa typu Rack 1U 
11.  Monitor Zgodny z Monitorem dla komputerów stacjonarnych typ 1,2 

12.  Zasilacz 230V 50-60Hz o mocy min. 300 W.  
13.  Zarządzanie Serwer musi być wyposaŜony w zintegrowaną kartę zdalnego 

zarządzania umoŜliwiającą:  
 Podgląd logów systemowych,  
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,. 
zdalne włączanie i wyłączanie serwera,  
 zdalny update firmaware,  
 karta musi być zgodna z IPMI 2.0.  

14.  Diagnostyka Diody diagnostyczne umieszczone na froncie obudowy, 
umoŜliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera..  

15.  Gwarancja Gwarancja 36 m-cy.  
Firma serwisująca musi posiadać:  
certyfikat ISO 9001 lub równowaŜny na świadczenie usług 
serwisowych;  
autoryzację producenta serwera do wykonywania czynności 
serwisowych (jeŜeli producent serwera jest jednocześnie firmą 
serwisującą, dokument nie jest wymagany).  
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Zestaw komputerowy -  2 szt.  
 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

 
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 

symbolu oraz producenta 
 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 klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie (z 
moŜliwością wykonywania przynajmniej czterech niezaleŜnych 
wątków), min. 4MB pamięci cache L3. Osiągający wynik 200 pkt 
w programie SYSMARK 2007 Preview Rating. 

 Płyta główna Posiadająca chipset rekomendowanym przez producenta 
procesora, zaprojektowana  i wykonana na zlecenie producenta 
komputera oraz oznaczona jego logiem.  
Posiadająca wbudowaną technologię do zarządzania i 
monitorowania pracy poszczególnych podzespołów komputera i 
pozwalające na diagnostykę elementów przy wyłączonym 
komputerze. 

 Pamięć operacyjna Min. 4096 MB DDR3, moŜliwość rozbudowy do 16GB 

 Gniazda pamięci 
operacyjnej RAM 

Cztery gniazda, w tym min. 2 wolne 

 Kontroler dysku twardego Dwukanałowy kontroler SATA300, Obsługa RAID 0/1 

 Parametry pamieci 
masowej 

320GB Serial ATA 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II 
lub SMART III 

 Sloty rozszerzeń 2xPCI, 1xPCI-Express x16, 1xPCI-Express x4 

 Wydajność grafiki Zintegrowana zgodna z DirectX 10 

 WyposaŜenie 
multimedialne 

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan, zgodna ze standardami 
PXE 2.0, ASF2.0 

 Wewnętrzny napęd DVD-
RW 

Odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R 
Double Layer 

 Porty Min. 10 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy, co najmniej 6 z 
tyłu),  
1x VGA (DB-15),  
1xDVI 
1xHDMI 
1xDisplay Port 
1 x RJ45,  
1 x wejścia audio 
1 x wyjścia audio, 
1 x mikrofon 
1xRS232 (dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z moŜliwość 
wyprowadzenia z tyłu komputera) 
1xLPT ( dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z moŜliwość 
wyprowadzenia z tyłu komputera ) 
2xPS/2 (klawiatura i mysz) 

 Obudowa minitower, wyposaŜona w: 
2x zewnętrzna wnęka 5,25” 
2x zewnętrzna wnęka 3,5” 
złącze Kensington lock 
ucho na kłódkę 
moŜliwość beznarzędziowego otwierania obudowy 
moŜliwość beznarzędziowego montaŜu napędów oraz kart 
rozszerzeń; 
komputer powinien być wyposaŜony w moduł diagnostyczny 
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informujący o problemach z pamięcią RAM, kartą graficzną, 
dyskami twardymu, sumami kontrolnymi BIOS 
Zasilacz o mocy maks. 250W zgodny znormą 80PLUS GOLD. 

 Klawiatura Klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart mikroprocesorowych, 
port USB, obsługa protokołu T=0, T=1, ISO 7816 klasy A i B,   

 Mysz Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa 
przyciski, port USB, oznaczona logo producenta komputera. 

 System operacyjny  Microsoft Windows 7 Professional PL 

 Bezpieczeństwo a) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
aktywny  układ      zgodny ze standardem Trusted Platform 
Module (TPM v1.1 lub 1.2).  
b) Komputer musi posiadać wbudowaną technologię słuŜącą do 
zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym umoŜliwiającą zdalny dostęp do komputerów 
podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu 
operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniającą 
wymogi: 
monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, 
HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej, 
zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne 
przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu 
ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, 
wirtualnego CD ROM, 
wbudowana pamięć nieulotna, pozwalająca na zapis i 
przechowywanie informacji o wersji (zainstalowane updaty, 
sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji, 
c) wymienione  w pkt  b  funkcje dostępne przy  wyłączonym 
komputerze oraz przy nieobecnym /  uszkodzonym systemie  
operacyjnym 

 BIOS W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu  operacyjnego, zgodny ze specyfikacją 
Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich  źródeł zasilania 
i podtrzymania BIOS. 
MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów 
PCI. 
MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz moŜliwość ustawienia 
następujących zaleŜności pomiędzy nimi: brak moŜliwości zmiany 
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania 
hasła administratora.  
Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było 
moŜliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu 
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
zostało podane hasło systemowe. 
MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na 
temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM 
wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu 
slotów PCI, adresu MAC karty sieciowej oraz numeru Asset-Tag 
MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki. 
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń oraz  włączenia i wyłączenia MENU 
pozwalającego wybrać urządzenie, z którego ma być 
uruchomiony system operacyjny. 
MoŜliwość włączenia/wyłączenia ze zintegrowanej karty 
dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  
MoŜliwość wyłączenia/włączenia ze zintegrowanej karty sieciowej 
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych.  
MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 
MoŜliwość włączenia/wyłączenia pełnoekranowego logo 
producenta komputera 
MoŜliwość zmiany napęcia zasilającego dla CPU i pamięci 
MoŜliwość niezaleŜnego włączania i wyłączania portów USB: 
tylko z przodu obudowy 
tylko z tyłu obudowy 
wszystkich portów USB 
MoŜliwość odczytania bezpośrednio z BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego  z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych aktualnych 
temperatur poszczególnych rdzeni procesora, opóźnień pamięci 
oraz częstotliwości pracy procesora i magistrali. 

 Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD oraz odtwarzania 
filmów. 
Oprogramowanie do modułu szyfrującego TPM 
 

 Dodatkowe 
oprogramowanie, 
wspierające 
administrację 
oferowanych 
komputerów oraz ich 
diagnostykę 

Oprogramowanie  wspierające zdalną i lokalną administrację 
oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na: 
• zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym 
co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru 
nadanego przez uŜytkownika, zmianę sekwencji startowej, 
włączenie/wyłączenie portów USB, włączenie/wyłączenie karty 
dźwiękowej,  
• monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 
HDD, wersje BIOS, w tym przy wyłączonym komputerze lub 
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, 
• moŜliwość przekierowania procesu  ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym 
komputerze, spełniającym funkcję serwera zarządzającego. 
• zdalny odczyt konfiguracji sprzętowej komputera oraz:  
• Informowanie administratora o otwarciu obudowy oraz 
aktualnym stanie czujnika otwarcia obudowy 
• Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, 
równoległych, USB,  
• zdalne uaktualnianie BIOS 
• zdalne włączenie,  wyłączanie oraz restart komputera w 
sieci,  
• monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, 
wolnego miejsca na dyskach twardych z moŜliwością wysyłania 
do administratora powiadomień o przekroczeniu 
monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, 
wersje BIOS 
• zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w 
sieci, 
• zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i 
zdalną inwentaryzację komponentów komputera oraz 
zainstalowanego oprogramowania 
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• otrzymywanie informacji WMI – Windows Management 
Interface, 
• skanowania procesów systemowych, uruchomionych na 
komputerze 
• nadzór napędów wymiennych komputera oraz 
pozwalające i umoŜliwiające min. na: 
• tworzenie raportu o kopiowaniu z/do urządzeń 
zewnętrznych typu: FDD, CDROM, USB. 
• tworzenie raportów: kto, co, kiedy i gdzie kopiował i 
uruchamiał; 
• zablokowanie stacji dyskietek 
• blokowanie kopiowania i uruchamiania z/do urządzeń 
zewnętrznych typu: FDD, CD-ROM, USB 
• zdalną archiwizację zasobów sprzętowych komputera 
oraz tworzenie raportów zawierających historię zmian 
podzespołów 
• zdalne zarządzania komputerami, oraz umoŜliwiające: 
• przechwytywanie (podłączenie) pulpitu wybranego 
uŜytkownika i/lub pulpitu grupy wybranych stanowisk 
uŜytkowników poprzez administratora za pomocą dedykowanej 
aplikacji do zdalnego zarządzania; 
• całkowitą interakcję administratora z uŜytkownikiem, 
polegającą na podłączeniu do stanowiska administratora 
stanowiska uŜytkownika, bez konieczności uprzedniego 
wylogowywania uŜytkownika. Oprogramowanie musi 
umoŜliwiając administratorowi dokonanie wyboru, kto posiada 
kontrolę nadrzędną nad sterowaniem pulpitem, administrator czy 
uŜytkownik; 
• zdalną dwukierunkową linie poleceń; 
• zdalne zarządzanie kontami uŜytkowników w zakresie 
(tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta). 
• okresowe wykonywanie kopi zapasowych wybranych 
folderów uŜytkownika z moŜliwością szyfrowania utworzonych 
kopi 
 
NaleŜy podać nazwę i wersję ww. oprogramowania. 
Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku 
polskim.  
W celu zapewnienia pełnej kompatybilności ww. oprogramowania 
z komputerem, ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane w 
całości przez producenta komputera lub przez jednego 
producenta oprogramowania. Nie dopuszcza się zaoferowania 
ww. oprogramowania, składającego się z kilku róŜnych 
programów, wyprodukowanych przez róŜnych producentów, które 
sumarycznie spełniałby ww. wymagania. 
 
 

 Warunki gwarancji 36 miesięcy 
Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego 
zestawu komputerowego o przyjęciu obowiązków gwarancyjnych, 
w przypadku odstąpienia oferenta od ich wypełnienia lub 
zobowiązanie się do wskazania innej firmy przejmującej te 
obowiązki. 

 Dokumentacja Do zestawu komputerowego muszą być dołączone instrukcje 
obsługi i opis zainstalowanego systemu operacyjnego w języku 
polskim. 

 

 
 
 
Monitor – 2 szt. 
. 
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Lp. Parametr Wymagania minimalne 

 Typ ekranu 22 calowy monitor A-Si TFT z aktywną matrycą 16:10 
 Rozmiar plamki 0,282 mm 
 Jasność 250 cd/m2 
 Kontrast Typowy 20000:1 
 Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
160/170 stopni 

 Czas reakcji matrycy max 5ms  
 Rozdzielczość 

maksymalna 
1680×1050 przy 60Hz 

 Częstotliwość 
odświeŜania poziomego 

30-80 kHz 

 Częstotliwość 
odświeŜania pionowego 

55-75 Hz 

 ZuŜycie energii maks. 55 Watt 
 śywotność MTBF 50.000 roboczogodzin 
 Złącze 15 pinowe złącze D-Sub / DVI-D 
 Standardy 

bezpieczeństwa 
Nemko/GS, CB, Energy Star, EK, CE, WEEE 

 Właściwości Wewnętrzne głośniki 2×1 W 
gniazdo bezpieczeństwa Kensington (z tyłu monitora) 
mocowanie ścienne/ramię obrotowe VESA (100×100 mm) 
Stojak wychylanie -5/15 
Regulacja wysokości 110 mm 
Pivot  

 Waga  6.4 kg 
 Gwarancja 36 miesięcy 

 Certyfikaty TCO’03 

 

    
Sieciowa drukarka kodów kreskowych Toshiba B-EV4T lub równowaŜna - 1 szt. 
RównowaŜna w zakresie: 

• Technologii druku, 
• Rozdzielczości, 
• Szerokości druku 
• Szybkości druku, 
• Drukowanych (obsługiwanych) kodów kreskowych, 
• Interfejsów. 

 
Etykiety (50x35mm) - 2000 szt. 
 
Taśma termotransferowa (55x100mb) -1szt. 
 
Sieciowa drukarka laserowa -1szt. 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 
1. Technologia druku Laserowa 
2. Rodzaj druku Monochromatyczny 
3. Rozdzielczość 1200 dpi 
4. Format wydruku A4 
5. Prędkość druku 35 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 

600x600 dpi 
6. Czas wydruku pierwszej strony Maksymalnie 8 sekund 
7. ObciąŜalność miesięczna 50 000 stron A4 w miesiącu. 
8. Pamięć RAM zainstalowana 32 MB z moŜliwością rozszerzenia do min. 544 MB 
9. Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja 
10. Interfejsy USB 2.0,  Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
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11. Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003 Serwer 
12. Gramatura papieru 60 – 160 g/m2 
13. Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 

arkuszy A4, 
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4. 

14. Odbiornik papieru Min. 250 kartek 
15. Technologia druku Rozdzielność bębna i tonera 
16. Materiały eksploatacyjne jako 

wyposaŜenie standardowe 
drukarki  
( dostarczone w komplecie w 
ramach oferowanej ceny 
jednostkowej). 

Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy 
na min. 2300 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 
19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać 
standardowy toner na min. 7200 wydruków zgodnie z 
normą ISO/IEC 19752. 

17. Procesor 350 MHz 
18. Waga Do 13 kg 
19. Wydruk dwustronny Automatyczny 
20. Gwarancja 24 miesiące 
21. Serwis Zgodny ze standardem ISO 9001: 2000. 

 

Czytnik kodów kreskowych ze stojakiem (LS2208) lub równowaŜny -1 szt.  
RównowaŜna w zakresie: 

• Technologii druku, 
• Rozdzielczości, 
• Szerokości druku 
• Szybkości druku, 
• Drukowanych (obsługiwanych) kodów kreskowych, 
• Interfejsów. 

 
Plastikowe karty biblioteczne (obustronnie zadrukowanych w technice offsetowej wraz z naniesionymi 
kodami kreskowymi, bez paska na podpis) -4000 szt. 
 
 
2. Baborów 
 
Zestaw komputerowy – 5 szt.  

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 
symbolu oraz producenta 

 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 klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie (z 
moŜliwością wykonywania przynajmniej czterech niezaleŜnych 
wątków), min. 4MB pamięci cache L3. Osiągający wynik 200 pkt 
w programie SYSMARK 2007 Preview Rating. 

 Płyta główna Posiadająca chipset rekomendowanym przez producenta 
procesora, zaprojektowana  i wykonana na zlecenie producenta 
komputera oraz oznaczona jego logiem.  
Posiadająca wbudowaną technologię do zarządzania i 
monitorowania pracy poszczególnych podzespołów komputera i 
pozwalające na diagnostykę elementów przy wyłączonym 
komputerze. 

 Pamięć operacyjna Min. 4096 MB DDR3, moŜliwość rozbudowy do 16GB 

 Gniazda pamięci 
operacyjnej RAM 

Cztery gniazda, w tym min. 2 wolne 

 Kontroler dysku twardego Dwukanałowy kontroler SATA300, Obsługa RAID 0/1 

 Parametry pamieci 
masowej 

320GB Serial ATA 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II 
lub SMART III 

 Sloty rozszerzeń 2xPCI, 1xPCI-Express x16, 1xPCI-Express x4 
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 Wydajność grafiki Zintegrowana zgodna z DirectX 10 

 WyposaŜenie 
multimedialne 

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan, zgodna ze standardami 
PXE 2.0, ASF2.0 

 Wewnętrzny napęd DVD-
RW 

Odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R 
Double Layer 

 Porty Min. 10 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy, co najmniej 6 z 
tyłu),  
1x VGA (DB-15),  
1xDVI 
1xHDMI 
1xDisplay Port 
1 x RJ45,  
1 x wejścia audio 
1 x wyjścia audio, 
1 x mikrofon 
1xRS232 (dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z moŜliwość 
wyprowadzenia z tyłu komputera) 
1xLPT ( dopuszcza się złącze wewnętrzne płyty z moŜliwość 
wyprowadzenia z tyłu komputera ) 
2xPS/2 (klawiatura i mysz) 

 Obudowa minitower, wyposaŜona w: 
2x zewnętrzna wnęka 5,25” 
2x zewnętrzna wnęka 3,5” 
złącze Kensington lock 
ucho na kłódkę 
moŜliwość beznarzędziowego otwierania obudowy 
moŜliwość beznarzędziowego montaŜu napędów oraz kart 
rozszerzeń; 
komputer powinien być wyposaŜony w moduł diagnostyczny 
informujący o problemach z pamięcią RAM, kartą graficzną, 
dyskami twardymu, sumami kontrolnymi BIOS 
Zasilacz o mocy maks. 250W zgodny znormą 80PLUS GOLD. 

 Klawiatura Klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart mikroprocesorowych, 
port USB, obsługa protokołu T=0, T=1, ISO 7816 klasy A i B,   

 Mysz Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa 
przyciski, port USB, oznaczona logo producenta komputera. 

 System operacyjny  Microsoft Windows 7 Professional PL 

 Bezpieczeństwo a) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
aktywny  układ      zgodny ze standardem Trusted Platform 
Module (TPM v1.1 lub 1.2).  
b) Komputer musi posiadać wbudowaną technologię słuŜącą do 
zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym umoŜliwiającą zdalny dostęp do komputerów 
podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu 
operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniającą 
wymogi: 
monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, 
HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej, 
zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne 
przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu 
ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, 
wirtualnego CD ROM, 
wbudowana pamięć nieulotna, pozwalająca na zapis i 
przechowywanie informacji o wersji (zainstalowane updaty, 
sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji, 
c) wymienione  w pkt  b  funkcje dostępne przy  wyłączonym 
komputerze oraz przy nieobecnym /  uszkodzonym systemie  
operacyjnym 

 BIOS W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
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blokowania startu systemu  operacyjnego, zgodny ze specyfikacją 
Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich  źródeł zasilania 
i podtrzymania BIOS. 
MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów 
PCI. 
MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz moŜliwość ustawienia 
następujących zaleŜności pomiędzy nimi: brak moŜliwości zmiany 
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania 
hasła administratora.  
Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było 
moŜliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu 
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
zostało podane hasło systemowe. 
MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na 
temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM 
wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu 
slotów PCI, adresu MAC karty sieciowej oraz numeru Asset-Tag 
MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń oraz  włączenia i wyłączenia MENU 
pozwalającego wybrać urządzenie, z którego ma być 
uruchomiony system operacyjny. 
MoŜliwość włączenia/wyłączenia ze zintegrowanej karty 
dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  
MoŜliwość wyłączenia/włączenia ze zintegrowanej karty sieciowej 
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych.  
MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 
MoŜliwość włączenia/wyłączenia pełnoekranowego logo 
producenta komputera 
MoŜliwość zmiany napęcia zasilającego dla CPU i pamięci 
MoŜliwość niezaleŜnego włączania i wyłączania portów USB: 
tylko z przodu obudowy 
tylko z tyłu obudowy 
wszystkich portów USB 
MoŜliwość odczytania bezpośrednio z BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego  z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych aktualnych 
temperatur poszczególnych rdzeni procesora, opóźnień pamięci 
oraz częstotliwości pracy procesora i magistrali. 

 Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD oraz odtwarzania 
filmów. 
Oprogramowanie do modułu szyfrującego TPM 
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 Dodatkowe 
oprogramowanie, 
wspierające 
administrację 
oferowanych 
komputerów oraz ich 
diagnostykę 

Oprogramowanie  wspierające zdalną i lokalną administrację 
oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na: 
• zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym 
co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru 
nadanego przez uŜytkownika, zmianę sekwencji startowej, 
włączenie/wyłączenie portów USB, włączenie/wyłączenie karty 
dźwiękowej,  
• monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 
HDD, wersje BIOS, w tym przy wyłączonym komputerze lub 
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, 
• moŜliwość przekierowania procesu  ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym 
komputerze, spełniającym funkcję serwera zarządzającego. 
• zdalny odczyt konfiguracji sprzętowej komputera oraz:  
• Informowanie administratora o otwarciu obudowy oraz 
aktualnym stanie czujnika otwarcia obudowy 
• Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, 
równoległych, USB,  
• zdalne uaktualnianie BIOS 
• zdalne włączenie,  wyłączanie oraz restart komputera w 
sieci,  
• monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, 
wolnego miejsca na dyskach twardych z moŜliwością wysyłania 
do administratora powiadomień o przekroczeniu 
monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, 
wersje BIOS 
• zdalne włączenie, wyłączanie oraz restart komputera w 
sieci, 
• zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i 
zdalną inwentaryzację komponentów komputera oraz 
zainstalowanego oprogramowania 
• otrzymywanie informacji WMI – Windows Management 
Interface, 
• skanowania procesów systemowych, uruchomionych na 
komputerze 
• nadzór napędów wymiennych komputera oraz 
pozwalające i umoŜliwiające min. na: 
• tworzenie raportu o kopiowaniu z/do urządzeń 
zewnętrznych typu: FDD, CDROM, USB. 
• tworzenie raportów: kto, co, kiedy i gdzie kopiował i 
uruchamiał; 
• zablokowanie stacji dyskietek 
• blokowanie kopiowania i uruchamiania z/do urządzeń 
zewnętrznych typu: FDD, CD-ROM, USB 
• zdalną archiwizację zasobów sprzętowych komputera 
oraz tworzenie raportów zawierających historię zmian 
podzespołów 
• zdalne zarządzania komputerami, oraz umoŜliwiające: 
• przechwytywanie (podłączenie) pulpitu wybranego 
uŜytkownika i/lub pulpitu grupy wybranych stanowisk 
uŜytkowników poprzez administratora za pomocą dedykowanej 
aplikacji do zdalnego zarządzania; 
• całkowitą interakcję administratora z uŜytkownikiem, 
polegającą na podłączeniu do stanowiska administratora 
stanowiska uŜytkownika, bez konieczności uprzedniego 
wylogowywania uŜytkownika. Oprogramowanie musi 
umoŜliwiając administratorowi dokonanie wyboru, kto posiada 
kontrolę nadrzędną nad sterowaniem pulpitem, administrator czy 
uŜytkownik; 
• zdalną dwukierunkową linie poleceń; 
• zdalne zarządzanie kontami uŜytkowników w zakresie 
(tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta). 
• okresowe wykonywanie kopi zapasowych wybranych 
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folderów uŜytkownika z moŜliwością szyfrowania utworzonych 
kopi 
 
NaleŜy podać nazwę i wersję ww. oprogramowania. 
Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku 
polskim.  
W celu zapewnienia pełnej kompatybilności ww. oprogramowania 
z komputerem, ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane w 
całości przez producenta komputera lub przez jednego 
producenta oprogramowania. Nie dopuszcza się zaoferowania 
ww. oprogramowania, składającego się z kilku róŜnych 
programów, wyprodukowanych przez róŜnych producentów, które 
sumarycznie spełniałby ww. wymagania. 
 
 

 Warunki gwarancji 36 miesięcy 
Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego 
zestawu komputerowego o przyjęciu obowiązków gwarancyjnych, 
w przypadku odstąpienia oferenta od ich wypełnienia lub 
zobowiązanie się do wskazania innej firmy przejmującej te 
obowiązki. 

 Dokumentacja Do zestawu komputerowego muszą być dołączone instrukcje 
obsługi i opis zainstalowanego systemu operacyjnego w języku 
polskim. 

 
Monitor – 5 szt. 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

 Typ ekranu 22 calowy monitor A-Si TFT z aktywną matrycą 16:10 
 Rozmiar plamki 0,282 mm 
 Jasność 250 cd/m2 
 Kontrast Typowy 20000:1 
 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni 
 Czas reakcji matrycy max 5ms  
 Rozdzielczość maksymalna 1680×1050 przy 60Hz 
 Częstotliwość odświeŜania 

poziomego 30-80 kHz 

 Częstotliwość odświeŜania 
pionowego 

55-75 Hz 

 ZuŜycie energii maks. 55 Watt 
 śywotność MTBF 50.000 roboczogodzin 
 Złącze 15 pinowe złącze D-Sub / DVI-D 
 Standardy bezpieczeństwa Nemko/GS, CB, Energy Star, EK, CE, WEEE 
 Właściwości Wewnętrzne głośniki 2×1 W 

gniazdo bezpieczeństwa Kensington (z tyłu monitora) 
mocowanie ścienne/ramię obrotowe VESA (100×100 
mm) 
Stojak wychylanie -5/15 
Regulacja wysokości 110 mm 
Pivot  

 Waga  6.4 kg 
 Gwarancja 36 miesięcy 

 Certyfikaty TCO’03 

 

Sieciowa drukarka kodów kreskowych Toshiba B-EV4T lub równowaŜna 1 szt. 
RównowaŜna w zakresie: 

• Technologii druku, 
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• Rozdzielczości, 
• Szerokości druku 
• Szybkości druku, 
• Drukowanych (obsługiwanych) kodów kreskowych, 
• Interfejsów. 

 
Etykiety (50x35mm) - 2000 szt. 
 
Taśma termotransferowa (55x100mb) -1 szt. 

 
Sieciowa drukarka laserowa -2 szt. 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 
1. Technologia druku Laserowa 
2. Rodzaj druku Monochromatyczny 
3. Rozdzielczość 1200 dpi 
4. Format wydruku A4 
5. Prędkość druku 35 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 

600x600 dpi 
6. Czas wydruku pierwszej strony Maksymalnie 8 sekund 
7. ObciąŜalność miesięczna 50 000 stron A4 w miesiącu. 
8. Pamięć RAM zainstalowana 32 MB z moŜliwością rozszerzenia do min. 544 MB 
9. Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja 
10. Interfejsy USB 2.0,  Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
11. Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003 Serwer 
12. Gramatura papieru 60 – 160 g/m2 
13. Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 

250 arkuszy A4, 
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4. 

14. Odbiornik papieru Min. 250 kartek 
15. Technologia druku Rozdzielność bębna i tonera 
16. Materiały eksploatacyjne jako 

wyposaŜenie standardowe drukarki  
( dostarczone w komplecie w 
ramach oferowanej ceny 
jednostkowej). 

Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy 
na min. 2300 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 
19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać 
standardowy toner na min. 7200 wydruków zgodnie z 
normą ISO/IEC 19752. 

17. Procesor 350 MHz 
18. Waga Do 13 kg 
19. Wydruk dwustronny Automatyczny 
20. Gwarancja 24 miesiące 
21. Serwis Zgodny ze standardem ISO 9001: 2000. 

 

Czytnik kodów kreskowych ze stojakiem (LS2208) lub równowaŜny - 4szt. 
RównowaŜny w zakresie: 

• wymiarów (nie większe), 
• wagi (nie większa), 
• szybkość skanowania (nie mniejsza), 
• odporności na upadek. 

 
Plastikowe karty biblioteczne (obustronnie zadrukowanych w technice offsetowej wraz z naniesionymi 
kodami kreskowymi, bez paska na podpis) -3000 szt. 

 
 
 

17.. e-Podpis 
 

1. Dostawa 50 szt. czytników kart kryptograficznych USB zgodnych ze specyfikacją programową części 
e-Podpis.  

2. Dostawa 50 szt. mikroprocesorowych kart inteligentnych zgodnych ze specyfikacją programową 
części e-Podpis.  

 
 


