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i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)   

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)   

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4096 MB GDDR5, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1700 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk SSD M.2 min. 240GB + HDD min. 1TB SATA3 

napęd opt. DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB Typu-C, HDMI, D-Sub, RJ-45, D-Sub, combo audio

waga do 2,5 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 2800 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

numeryczna, aluminiowa obudowa, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook 

mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

047,1 16

monitor:

Przekatna 18,5", TFT TN, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1366 x 768 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 200 cd/m2; kontrast: min.  

10000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 90 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 65 stopni; złącza (min.): D-sub 15-pin; możliwość pochylenia panela (tilt); 

możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie);  kolor czarny

047,2

025

029

038 1

1

1

urządzenie wielofunkcyjne:

technologia druku: laserowa kolorowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie; szybkość druku/kopiowania A4 (mono/kolor): min. 26 

str./min; czas wydruku/kopiowania pierwszej strony (mono/kolor): do 15s (z trybu gotowości); rozdzielczość drukowania: do 9600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej; 

rozdzielczość kopiowania: do 1200 x 1200 dpi rozdzielczości efektywnej; zakres zmniejszania/powiększania kopii: 25 - 400% (podajnik automatyczny, szyba); 

kopiowanie w trybie multi: do 999 stron; funkcje: ID Copy, N-up Copy, Book Copy, Watermark Copy, Collated Copy; szybkość skanowania (tryb czarno-biały): do 24 

obrazów/min (300 dpi), (tryb kolorowy): do 10 obrazów/min (300 dpi); rozdzielczość skanowania (optyczna): do 1200 x 1200 dpi, (interpolowana): do 4800 x 4800 dpi; 

możliwość skanowania do e-mail, FTP, USB, SMB, PC, WSD; zgodność ze sandardami Twain i WIA; rozdzielczość faksu: do 300 x 300 dpi (mono), do 200 x 200 dpi 

(kolor); automatyczne drukowanie/kopiowanie dwustronne; bezpieczne drukowanie; maksymalny miesięczny cykl pracy: do 60 000 stron; szybkość procesora: min. 530 

MHz; łączność, tryb standardowy: Hi-Speed USB 2.0, host USB, Ethernet 10 / 1000 Base-TX, sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n; funkcja drukowania z urządzeń 

przenośnych; obsługa drukowania bezpośredniego: PDF w. 1.7; pojemność pamięci: min. 512MB; karta pamięci SD 4GB; wyświetlacz LCD: ekran dotykowy LCD o 

przekątnej min. 10 cm; podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; typ ADF: RADF; odbiornik papieru na 150 arkuszy (stroną 

zadrukowaną w dół); obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5,  Executive, A5, raport, A6, karty, pocztówka, koperta Monarch, 

koperta nr 10, koperta DL, koperta C5, koperta C6, koperta nr 9, użytkownika [76 x 127 mm - 216 x 356 mm]; nośniki: zwykły papier, cienki papier, gruby papier, karty, 

grubszy papier, dziurkowany, przeźrocza, zadrukowany, firmowy, recyklingowy, archiwalny, bond, etykiety, koperta, bawełniany, kolorowy, błyszczący; obsługiwana 

gramatura: 60 - 220 g/m²; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

drukarka: 

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukarka; szybkość druku w czerni: tryb normalny: do 22 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z 

trybu gotowości): do 8 s; jakość druku w czerni: 600 x 600 dpi; cykl roboczy: do 10000 stron/mies.; szybkość procesora: 600 MHz; łączność: port Hi-Speed USB 2.0, Wi-

Fi 802.11b/g/n; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: AirPrint, ePrint, Google Cloud Print 2.0, certyfikat Mopria, Wi-Fi Direct; obsługiwane systemy 

operacyjne: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, Apple OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); wbudowana pamięć: 

128MB; podajnik papieru na 150 arkuszy; podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy; drukowanie dwustronne: ręcznie; obsługiwane 

formaty nośników: A4; A5; A6; B5 (JIS); nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówki; 

obsługiwane gramatury nośników: 60 do 163 g/m; kabel USB 1,8m

notebook:

monitor:

1
Przekatna 22" / Panel typu IPS / Pixel 0,247 mm / Czas reakcji 5 ms / kontrast  5000000:1 Częstość odświeżania 60 Hz / proporcje 16:9 / rozdzielczość 1920x1080 / 

Jasność 250 cd/m2 / Kąt widzenia (pion/poziom) 178/178 / Powierzchnia Anti-Glare / Wejścia/wyjścia: HDMI 2.0, DVI-D, D-Sub / PIP / PBP / funkcja „4 Screen Split” / 

Normy: FCC-B, CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

procesor

min. czterordzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5900 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB GDDR3, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1700 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA3 

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, combo audio

waga do 2,3 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 4000 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

numeryczna, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

serwerowa, dwuprocesorowa, odpowiednia do proponowanych procesorów; maksymalna wielkość pamięci: min. 512 GB; liczba gniazd DDR4: 8; 

czterokanałowa architektura pamięci; zintegrowana karta sieciowa 2x 10/100/1000 Mbit/s; 1x gniazdo LAN do zarządzania; programowa obsługa RAID 0, 

1, 5, 10; złącza (min.): 2x PCIe 3.0 x16; 4x PCI3 x8; USB 2.0: 3; USB 3.0: 3;  PS/2: 1; Serial ATA: 10; M.2: 1; TPM: 1; COM: 1; VGA: 1; czujnik 

otwarcia obudowy: 1; złącze karty zarządzającej: 1;

procesor

dwa procesory minimum 8-rdzeniowe, osiągające w teście wydajności PassMark CPU Mark łączny wynik nie gorszy niż 16800 lub procesory równoważne 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważne” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych 

testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do 

testów zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylatory do procesorów, np. be quiet! Pure Rock lub równoważne pod względem wydajności chłodzenia i emisji 

hałasu.  

pamięć min. 32GB DDR4 (2x16GB) min. 2133MHz CL14

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 6 GB DDR5 (192 bit), wyposażona min. w porty HDMI, DVI, DisplayPort, taktowanie procesora graficznego 

(bazowe): min. 1540 MHz, taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1750 MHz, taktowanie pamięci (efektywne): min. 8000 MHz, obsługująca 

standardy DirectX 12 i OpenGL 4.5 oraz funkcje nVidia G-Sync i nVidia Adaptive V-Sync, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy 

niż 8500, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie 

wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu 

oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

SSD min. 500GB, 2,5"; SATA/600; szybkość odczytu: min. 540 MB/s; szybkość zapisu: min. 520 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 98000 / zapis 

90000; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1500000 h, funkcje TRIM i S.M.A.R.T.; drugi dysk HDD o pojemności min. 3TB, SATA/600, 

3,5", 64MB cache, 7200 obr./min; średni czas wyszukiwania przy odczycie: max. 8,5 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie: max. 9,5 ms; stopa 

błędów przy odczycie 1:10E14  

napęd opt. DVD+/-RW DL

obudowa

Full Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" zewn.: 2 szt.; ilość kieszeni 3,5" zewn.: 1 szt. (konwertowana z jednej kieszeni 5,25"); ilość kieszeni 3,5"/2,5" wewn.: 

8 szt.; złącza na przednim panelu: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, wejście mikrofonu, wyjście na słuchawki, kontrola prędkości obrotów wentylatora; 

zainstalowane min. 4 wentylatory (2 z przodu min. 200 mm, jeden z tyłu min. 140 mm, jeden u góry min. 200 mm); możliwość zainstalownia min. 3 

dodatkowych wentylatorów (góra i spód); szerokość: do 240 mm; wysokość: do 590 mm; głębokość: do 610 mm; kolor: czarny; zasilacz modularny o mocy 

min. 1000W; standard ATX 2,4; typ PFC: aktywny; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; 

ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 10 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN): 3 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V): 1 szt.; 

typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylatorów min. 130 mm; głośność wentylatora: max. 38 dB; regulacja prędkości obrotów wentylatora: 

automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP; kolor czarny; sprawność: min. 80PLUS Bronze 

(do 90%);

klawiatura USB np. Logitech K120 czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy oraz funkcjonalności

mysz optyczna USB np. Logitech B100 czarna lub równoważna pod względem ilości przycisków i rozdzielczości

system Windows 10  Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

monitor

24", TFT IPS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,27 mm; czas reakcji matrycy: maks. 8 ms; jasność: min. 

300 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), min. 2000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; 

złącza (min.): DVI-D (z HDCP), DisplayPort, D-Sub, 4x USB 2.0; wbudowany hub USB; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości 

monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); kolor czarny

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

062 1

serwer:

059 1

notebook: 
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4700 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1866 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1300 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 512 GB SSD M.2

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1

ekran 13,3", rozdzielczość min. 3200 x 1800 (QHD+), LED, IPS, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB Type-C, combo audio

waga do 1,3 kg 

bateria min. 4-komorowa, min. 66 Wh, do 9 godzin pracy

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa min. 1Mpix, wbudowane dwa mikrofony, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowa 

obudowa, czujnik oświetlenia otoczenia, kompas cyfrowy, G-sensor, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne 

zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

dwurdzeniowy procesor Intel Core i7 3,0 GHz (Turbo Boost do 3,5 GHz) z 4 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 w jednym układzie lub procesor 

równoważny wydajnościowo według wyniku testów (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy;  

pamięć min. 16 GB pamięci LPDDR3 1600 MHz

grafika

karta graficzna zintegrowana osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 700 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z 

innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Obsługa 

maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z możliwością wyświetlania milionów kolorów.

dysk minimum 1TB, min. 5400 rpm. 

napęd opt.

napęd szczelinowy USB 8x (DVDA±R DL/DVDA±RW/CD-RW), z wbudowanym kablem USB; zapis na płytach DVD+R DL i DVD-R DL z maks. 

szybkością 6x, zapis na płytach DVD-R i CD-R z maks. szybkością 8x, zapis na płytach DVD-RW z maks. szybkością 6x, zapis na płytach DVD+RW z 

maks. szybkością 8x, odczyt płyt DVD z maks. szybkością 8x, zapis na płytach CD-R z maks. szybkością 24x, zapis na płytach CD-RW z maks. szybkością 

16x, odczyt płyt CD z maks. szybkością 24x; maksymalne wymiary: 140 x 140 x 17 mm; waga do 335 g

obudowa typu mini; wysokość: do 3,6 cm; szerokość: do 19,7 cm; głębokość: do 19,7 cm, waga do 1,22 kg

klawiatura przewodowa producenta komputera z polem numerycznym, polska

mysz przewodowa optyczna producenta komputera

I/O
2x Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s); 4x USB 3 (do 5 Gb/s); 1x HDMI; gniazdo na karty SDXC; port Gigabit Ethernet; wejście audio (wbudowany głośnik); 

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; odbiornik podczerwieni

łączność Wi

‑

Fi 802.11ac, zgodny z IEEE 802.11a/g/b/n; Bluetooth 4.0; 10/100/1000BASE

‑

T Ethernet (złącze RJ-45)

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny Mac OS Sierra lub nowszy

monitor 

27", TFT IPS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,32 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 

250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), min. 25000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; 

złącza (min.): DVI-D (z HDCP), DisplayPort, HDMI, D-Sub, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 (tyb B), 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio 

(stereo mini-jack); wbudowany hub USB; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa 

monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); wbudowane głośniki; możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne 

zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja
producenta - minimum 1 rok producenta za pośrednictwem Wykonawcy na komputer; minimum 3 lata producenta za pośrednictwem Wykonawcy na 

monitor

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

4077,1

komputer:

077,2

napęd optyczny: 

napęd szczelinowy USB 8x (DVDA±R DL/DVDA±RW/CD-RW), z wbudowanym kablem USB; zapis na płytach DVD+R DL i DVD-R DL z maks. szybkością 6x, zapis 

na płytach DVD-R i CD-R z maks. szybkością 8x, zapis na płytach DVD-RW z maks. szybkością 6x, zapis na płytach DVD+RW z maks. szybkością 8x, odczyt płyt DVD 

z maks. szybkością 8x, zapis na płytach CD-R z maks. szybkością 24x, zapis na płytach CD-RW z maks. szybkością 16x, odczyt płyt CD z maks. szybkością 24x; 

maksymalne wymiary: 140 x 140 x 17 mm; waga do 335 g

2

064

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet):

1
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5100 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 16 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1150 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 256 GB SSD M.2

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth

ekran 14", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, IPS, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), micro HDMI, combo audio

waga do 1,6 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 6950 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowane dwa mikrofony, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowa obudowa, 

możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 7.1 HD lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1;  PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 6; 

USB 3.0: 4; PS/2: 2; COM: 1; RJ-45: 1; Serial ATA: 4; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, D-Sub

078

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet):

1

mysz bezprzewodowa:

bezprzewodowa, optyczna;  interfejs; 2.4 GHz; odbiornik bezprzewodowy USB; orientacja: prawo i leworęczna; maksymalna odległość działania: do 10 m; kolor: czarny, 

np. Logitech M171 lub równoważna pod względem ilości przycisków, rozdzielczości i zasięgu działania
085,10 1

komputer: 

085,11 2

skaner:

ręczny A4; bezprzewodowy, zasilany z baterii lub przez USB; skanowanie dokumentu, zdjęcia, wizytówki, książek, zszytych dokumentów; skanujący bezpośrednio do 

formatu PDF lub JPEG; umożliwiający zapisywanie skanów bez połączenia bezpośrednio na karcie pamięci o pojemności do min. 32 GB; wbudowana regulacja czasu w 

skanerze do czasowego przyporządkowania zeskanowanych dokumentów; umożliwiający przesyłanie danych za pomocą sieci WLAN do dowolnych urządzeń (komputer 

PC, laptop, smartfon i tablet z systemem iOS itp.); interfejsy: USB, WLAN 802.11 b/g/n; obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC; zintegrowany wyświetlacz 

LCD; maksymalna długość powierzchni skanowania: do min. 1200 mm; maksymalna szerokość powierzchni skanowania: do min. 216 mm; rozdzielczość (optyczna): 

300/600/900 dpi; waga: do 150 g; maksymalne wymiary: szerokość: do 260 mm, wysokość: do 26 mm, głębokość: do 31 mm

085,05 1

klawiatura bezprzewodowa:

085,09 1bezprzewodowa, radiowa, multimedialna; układ klawiatury: US; kolor: czarny; osiem klawiszy skrótów; odporna na zalanie; miniaturowy odbiornik USB, np. Logitech 

K270 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy 

085,01

skaner:

1

skaner płaski A4; sensor optyczny: CIS (stykowy przetwornik obrazu); źródło światła: biała dioda; rozdzielczość skanowania: 4800 x 4800 DPI; maksymalny zakres 

skanowania: 216 x 297 mm; głębia kolorów (tryb kolorowy): wejście: 48-bit, wyjście: 24-bit; szybkość skanowania: monochromatyczne: 12 s/stronę, kolor: 29 s/stronę 

(A4, 600 dpi), monochromatyczne: 10 s/stronę, kolor: 10 s/stronę (A4, 300 dpi); funkcje: spadek gęstości kolorów RGB, automatyczny podział na obszary, poprawa 

tekstu, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 przyciski wyboru (PDF, Wyślij, Kopiuj, Uruchom), wbudowany stojak do pionowego 

skanowania; formaty edycji: JPEG, TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF; poprawianie obrazu: usuwanie pyłków, korekcja podświetlenia, przywracanie kolorów; 

przyłącze: USB 2.0 Micro-AB; zasilanie przez port USB.

skaner: 

085,04

skaner płaski; moduł skanujący: CIS; źródło światła: 3-kolorowa (RGB) dioda LED; rozdzielczość optyczna: 4800 × 4800 dpi; rozdzielczość (z możliwością wyboru): 

25–19 200 dpi; interfejs: Hi-Speed USB 2.0; gradacja skanowania (tryb kolorowy): 48-bitowe na wejściu, 48/24-bitowe na wyjściu; gradacja skanowania (tryb skali 

szarości): 16-bitowe wejście/8-bitowe wyjście; maksymalny format dokumentu: A4/Letter (216 x 297 mm); przyciski EZ-Scan: 5 przycisków (PDF x 2, AUTOSCAN, 

COPY, SEND); szybkość skanowania (tryb kolorowy): 2,2 ms/linia (300 dpi), 33,2 ms/linia (4800 dpi); szybkość skanowania (tryb skali szarości): 2,2 ms/linia (300 dpi), 

11,1 ms/linia (4800 dpi); szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb kolorowy): 10 s; oprogramowanie w zestawie: Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden; zasilanie 

przez port USB

1
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

procesor

procesor minimum 2-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5300 lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych 

testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do 

testów zgodnie z par. 3 Umowy.   

pamięć min. 8 GB min. 2133 MHz DDR4

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 950, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk min. 240 GB SSD SATA3, 2.5"; szybkość odczytu: 450 MB/s; szybkość zapisu: 450 MB/s; wytrzymałość w czasie pracy/spoczynku: 1500 G

napęd opt. DVD+/-RW DL

obudowa

Mini Tower, Mini ATX; wnęki zewnętrzne 5.25": 2, 3.5": 1; wnęki wewnętrzne 3.5": 2; 2.5": 1; sloty rozszerzeń: 4; złącza I/O: USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 

wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/glośnikowe; wysokość: do 360 mm, szerokość: do 180 mm; głębokość: do 430 mm; ; kolor czarny; zasilacz o 

mocy min. 350 W  

klawiatura -

mysz -

system Windows 10 Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

monitor -

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok

gwarancja producenta - minimum 1 rok

086

drukarka: 

1

technologia druku: termiczna, atramentowa; dostępne funkcje: drukowanie; szybkość druku w czerni: min. 18 str./min (ISO), min. 29 str./min (tryb roboczy); szybkość 

druku w kolorze: min. 10 str./min (ISO), min. 24 str./min (tryb roboczy); czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): czerń - do 14 s, kolor - do 17 s; normatywny 

cykl pracy: 15 000 stron/miesiąc; szybkość procesora: min. 500MHz; pojemność pamięci: min. 256MB; jakość druku (najlepsza) - czerń/kolor: 600x1200 dpi; 

wyświetlacz: przycisk i panel sterowania LED;  łączność, tryb standardowy: port USB 2.0 Hi-Speed, port Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n; mobilność: funkcja ePrint, funkcja 

AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing; standardowa pojemność podajnika papieru: min. 225 arkuszy; pojemność podajnika na koperty: min. 15 kopert; 

standardowa pojemność odbiornika papieru: min. 60 arkuszy; druk dwustronny: automatyczny (standardowo); obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5(JIS), karty 

katalogowe A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, koperty C5, koperty C6, koperty DL; zalecana gramatura nośników: 60 do 105 g/m² (papier zwykły), 220 do 280 g/m² (papier 

fotograficzny), 75 do 90 g/m² (koperta), 163 do 200 g/m² (karta); kabel USB 1,8 m

licencje i wsparcie:

pakiet 20 dodatkowych licencji dla kontrolera Fortinet MC3200/MC4200/MC6000 wraz z kontraktem serwisowym w standardzie 24x7094,2 2

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie; szybkość druku A4: min. 20 str./min; czas wydruku pierwszej strony: do 10s; jakość 

druku w czerni: do 2400 x 600 dpi; druk dwustronny: ręczny; szybkość procesora: min. 200 MHz; łączność: Hi-Speed USB 2.0, WiFi IEEE 802.11 b/g/n; pojemność 

pamięci: min. 32MB; podajnik standardowy na 150 arkuszy; odbiornik papieru na 50 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół); obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, 

Legal, Folio, A5, A5 (dłuższa krawędź), B5, Executive; nośniki: papier zwykły, papier ekologiczny; gramatura papieru: 65 do 105 g/m2; kabel USB 1,8m; 

089 1

punkt dostępowy: 

Punkt bezprzewodowy typu Fortinet AP822e lub równoważny, wraz z kontraktem serwisowym na punkty dostępowe w standardzie 8x5.

Punkt bezprzewodowy musi współpracować z kontrolerem Fortinet MC3200; punkt musi posiadać po 2 anteny zewnętrzne dla dwóch niezależnych nadajników, 

pozwalających na pracę w pasmach 2,4GHz oraz 5GHz i pracować w standardach 802.11a/b/g/n/ac. Oferowany sprzęt innych producentów, a przeznaczony do rozbudowy 

(współpracy) z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Fortinet, musi być zaopatrzony w oświadczenie o kompatybilności potwierdzoną przez tego producenta.

094,1 37

urządzenie wielofunkcyjne: 

technologia druku: atramentowa (piezoelektryczna); funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie; szybkość drukowania: min. 20 str./min. (kolor, papier 

zwykły), min. 33 str./min. (mono, papier zwykły); maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi (kolor); druk dwustronny: automatyczny; szybkość drukowania 

dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 str. A4/min monochromatyczny, 4,5 str. A4/min kolorowy; szybkość kopiowania: min. 11 str/min (mono), min. 5.5 str/min (kolor); 

rozdzielczość kopiowania (mono,kolor) min. 600 x 600 dpi; maksymalna liczba kopii: 99 szt.; skalowanie: 25-400%; typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS); 

rozdzielczość optyczna: 1200 x 2400 dpi; szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 600 DPI 2 ms/linia; 300 DPI 1,5 ms/linia; 1.200 DPI 7,8 ms/linia; szybkość 

skanowania jednostronnego (A4 kolor): 300 DPI 7 ms/linia; 600 DPI 12,7 ms/linia; 1.200 DPI 23,4 ms/linia; głębia skali szarości: 8 bit; głębia koloru: 24 bit; wewnętrzna 

głębia koloru: 48 bit; szybkość przesyłu faksu: 33.6 Kbps; szybkie wybieranie: min. 60 numerów; konfiguracja pojemnika z atramentem: 4 pojedyncze pojemniki z 

atramentem (cyan, magenta, yellow, black); zintegrowany z urządzeniem pojemnik na atrament o dużej pojemności; wyświetlacz LCD dotykowy o przekątnej min. 5,5 

cm; połączenia przewodowe: USB 2.0, Ethernet; połączenia bezprzewodowe: Wi-Fi, WiFi Direct; drukowanie mobilne i w chmurze: (iPrint, Email Print, Remote Print 

Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print; pojemność podajnika papieru: 150 arkuszy; automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy; pojemność 

podajnika nośników fotograficznych: 20 arkuszy; pojemność odbiornkia papieru: 30 arkuszy; rodzaj obsługiwanych nośników: koperty, papier zwykły, papier 

fotograficzny; formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal; obsługiwane 

gramatury papieru: 64 g/m² - 250 g/m²; kabel USB 1,8 m; kabel UTP 2m

085,13 1

drukarka: 

085,11 2
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3850 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 780 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 240 GB SSD SATA3, 2.5"

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 2x USB 2.0, 1x USB Typu-C, HDMI, RJ-45, combo audio

waga do 1,6 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 3200 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, aluminiowa obudowa, możliwość zabezpieczenia (port 

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

karta sieciowa niskoprofilowa; architektura sieci LAN: GigabitEthernet; przeznaczenie: komputer PC; złącze zewnętrzne: RJ45; typ złącza magistrali: PCI-E 1x; funkcja 

Wake On Lan; obsługiwane protokoły i standardy; IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3 - 10BaseT; 

protokół warstwy Sieci / Transportu:  TCP/IP, UDP/IP; protokół zdalnego zarządzania:  SNMP, DMI 2.0; wskaźniki statusu: aktywność linii, szybkość transmisji portu; 

cechy: możliwy pełen dupleks, obsługa ACPI, autonegocjacja, równoważenie obciążenia, uaktywnienie przez LAN, rozładowanie TCP/IP, obsługa Jumbo Frames; 

zgodność z normami: IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, WfM 2.0; 

117

karta sieciowa:

1

143

notebook: 

1

116,1

dysk zewnętrzny: 

1zewnętrzny dysk magnetyczny; pojemność min. 5TB;  interfejs USB 3.0; szybkość przesyłania danych: do 5 Gb/s; format szerokości: 3.5"; maks. transfer zewnętrzny: 600 

MB/s; pamięć cache: min. 16 MB; oprogramowanie umożliwiające tworzenie kopii zapasowych plików na dysku lub w chmurze

116,2

dysk twardy:

1
dysk magnetyczny dedykowany do rozwiązań NAS; pojemność min. 8TB; interfejs SATA3, maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s; format szerokości: 3.5"; pamięć cache: 

min. 128 MB; wytrzymałość: w czasie pracy co najmniej 65 G, w czasie spoczynku co najmniej 250 G; niezawodność MTBF: min. 1000000 godz.; stopa błędów przy 

odczycie: 1:10E14

przełącznik zarządzalny warstwy 3; Spanning Tree Protocol (STP): 802.1d, 802.1w, 802.1s; agregacja łączy: wsparcie protokołu IEEE 802.3ad (LACP), maksymalnie 8 

grup, do 8 portów w 1 grupie, łącznie do 16 biorących udział w dynamicznej agregacji łącza 802.3ad; VLAN: wsparcie do 256 jednoczesnych VLANów (z zakresu 4096 

VLAN ID), VLANy per port oraz tagowanie 802.1Q, VLANy oparte na adresie MAC, Management VLAN, wsparcie Private VLAN Edge (PVE), z możliwością 

określenia kilku uplinków, Guest VLAN, VLAN bez autoryzacji; Voice VLAN: ruch głosowy, automatycznie przypisywany do określonego VLANu (dla głosu), 

przypisywane wyższe priorytety QoS, GVRP/GARP: wsparcie protokołów, do automatycznej propagacji VLANów w sieci przełączanej; DHCP Relay w warstwie 2: 

obsługa funkcji przekazywania ruchu DHCP (Relay DHCP ) do serwerów DHCP w innych VLANach. Współpraca z opcją DHCP 82; IGMP wersje  1, 2, i 3 snooping; 

IGMP snooping powinna ograniczać ruch multicastowy tylko do klientów którzy go oczekują; wsparcie do 256 grup multicastowych; IGMP Querier wymagany w 

warstwie 2 w przypadku, gdy w sieci nie ma Mcast routera pełniącego tą rolę; HOL blocking: zapobieganie blokowaniu HOL; IPv4 routing: routowanie pakietów IPv4 z 

prędkością wirespeed, do 32 tras statycznych oraz do 32 interfejsów IP; wsparcie dla CIDR; przekazywane ruchu DHCP (Relay of DHCP traffic) pomiędzy domenami IP; 

przekazywanie ruchu typu broadcast pomiędzy domenami warstwy 3, w celu umożliwienia wykrywania urządzeń przez aplikację lub przekazywanie pakietów 

BootP/DHCP; bezpieczeństwo: SSH Protocol; SSL: szyfrowanie ruchu HTTPS, umożliwiającego bezpieczny dostęp do zarządzania przełącznikiem przez przeglądarkę 

internetową; IEEE 802.1X (Authenticator role); 802.1X: RADIUS autoryzacja i accounting, MD5 hash; guest VLAN; unauthenticated VLAN, tryb pojedynczego/wielu 

hostów , pojedynczej/wielokrotnej sesji; wsparcie 802.1X  time-based; dynamiczne przypisywanie VLANów; izolacja warstwy 3: Dopuszczanie/Blokowanie routingu 

między danymi podsieciami IP; izolacja warstwy 2: Private VLAN Edge (PVE) wraz z community VLAN; port security: ochrona portów poprzez blokowanie dostępu na 

porcie tylko z określonych adresów MAC; RADIUS/TACACS+: wsparcie autoryzacji z serwerów RADIUS i TACACS; Storm control: Broadcast, multicast,oraz unknown 

unicast; zapobieganie DoS; unikanie zatorów: algorytm pozwalający na unikanie zatorów TCP, mający na celu minimalizację i ochronę przed utraceniem danych 

wysyłanych protokołem TCP; listy kontroli dostępu - ACL: wsparcie do 512 reguł; odrzucanie lub ograniczanie ruchu na podstawie źródłowego i docelowego adresu 

MAC, VLAN ID lub adresu IP, protokołu, portu, differentiated services code point (DSCP)/IP precedence, TCP/ UDP źródłowy i docelowy port, priorytet 802.1p, typ 

protokołu Ethernet , pakiety Internet Control Message Protocol (ICMP), pakiety IGMP, flaga TCP; Quality of Service: poziomy priorytetów: 4 kolejki sprzętowe; zasady 

kolejkowania: ścisły priorytet oraz weighted round-robin (WRR); przypisanie do kolejki na podstawie DSCP oraz class of service (802.1p/CoS); Class of service: 

przypisanie per port; 802.1p przypisanie per  VLAN, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based; Differentiated Services (DiffServ); klasyfikacja i 

reklasyfikacja ACL, określanie zaufanych portów QoS; ograniczanie pasma: Ingress police (organicznie na wejściu portu); egress shaping (wygładzanie i ograniczenie 

ruchu na wyjściu portu)  a także kontrola pasma, per VLAN, per port, oparte na strumieniach

094,3 2

switch Cisco SG300-28MP 28-port Gigabit Max-PoE Managed Switch
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parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5100 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4096 MB GDDR5 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA HDD

napęd opt. DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100, WiDi

ekran 17,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, combo audio

waga do 3,1 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 3500 mAh

157,1

notebook: 

1

156,1

drukarka: 

1

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie; szybkość druku A4: min. 20 str./min; czas wydruku pierwszej strony: do 9s (z trybu 

gotowości); rozdzielczość drukowania: do 1200 x 1200 dpi; maksymalny miesięczny cykl pracy: do 10 000 stron; szybkość procesora: min. 400 MHz; łączność, tryb 

standardowy: Hi-Speed USB 2.0, sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n; funkcja drukowania z urządzeń przenośnych (Google Cloud Print); pojemność pamięci: min. 

64MB; podajnik standardowy na 150 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół); obsługiwane formaty nośników: A4, A5, Letter, Legal, 

Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, koperta (Monarch, Com10, DL, C5), indywidualna (76 x 127 mm - 216 x 356 mm); nośniki: jednokolorowe, koperty, etykiety, 

karton, grube, cienkie, bawełna, kolor, wstępnie drukowany, z recyklingu, zszywane, archiwum; obsługiwana gramatura: 60 - 163 g/m²; kabel USB 1,8m

156,2

urządzenie wielofunkcyjne: 

1

technologia druku: atramentowa; funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, Wi-Fi, Cloud Link; szybkość drukowania: min. 19 obr./min, (mono A4), 

min. 13 obr./min, (kolor A4); czas wydruku pierwszej strony: mono: do 6 s (tryb gotowości), do 10 s (tryb uśpienia); kolor: do 7 s (tryb gotowości), do 14 s (tryb uśpienia); 

maksymalna rozdzielczość druku: 600 x 1200 dpi; druk dwustronny: automatyczny; cykl pracy (miesięczny): min. 20 000 stron; szybkość kopiowania: podajnik ADF 

(kolor): min. 10 obr./min; (mono): min. 18 obr./min; maksymalna liczba kopii: 99 arkuszy; skalowanie: 25-400%; funkcje kopiowania: usuwanie ramki, sortowanie, 2 

strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu; typ skanera: płaski, podajnik ADF; czujnik kontaktowy obrazu: (CIS); rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi; głębia kolorów 

przy skanowaniu (wejście / wyjście): 48 bitów / 24 bity, 16 bitów / 8 bitów; maksymalny format dokumentu: szyba skanera: A4, LTR (216 x 297 mm), podajnik ADF: A4, 

LTR, LGL; funkcje skanowania: skanowanie do wiadomości e-mail, do folderu sieciowego, do chmury, do pamięci USB; szybkość przesyłu faksu: 33.6 Kbps; szybkie 

wybieranie: min. 100 numerów; wybieranie grupowe: min. 99 numerów; rozdzielczość faksowania: (mono): min. 300 x 300 dpi, (kolor): min. 200 x 200 dpi; pamięć 

faksu: min. 250 stron; konfiguracja pojemnika z atramentem: 4 pojedyncze pojemniki z atramentem (cyan, magenta, yellow, black); wyświetlacz LCD dotykowy o 

przekątnej min. 6 cm; połączenia przewodowe: Hi-Speed USB 2.0, port pamięci flash USB (typu A); połączenia bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; drukowanie 

mobilne i w chmurze: Mopria, Microsoft Mobile Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print; pojemność podajnika papieru: 250 arkuszy; automatyczny podajnik 

dokumentów na 50 arkuszy; rodzaj obsługiwanych nośników: koperty (DL, COM10, C5, Monarch), papier zwykły, papier fotograficzny; formaty papieru: papier zwykły: 

A4, A5, B5, LTR, LGL; papier fotograficzny: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm rozmiary niestandardowe: szerokość od 89 do 215,9 mm, długość od 127 do 

355,6 mm; obsługiwane gramatury papieru: zwykły papier: 64–105 g/m²; papier fotograficzny: do 275 g/m²; kabel USB 1,8 m

156,3

urządzenie wielofunkcyjne:

1

technologia druku: termiczna, atramentowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, funkcje sieciowe; prędkość druku: w czerni: ISO: do 18 

str./min, w kolorze: ISO: do 10 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) czerń: do 14 s, kolor: do 17 s; cykl roboczy (miesięcznie, format A4): min. 15 

000 stron; rozdzielczość druku: czerń/kolor: min. 600 x 1200 dpi; prędkość kopiowania (ISO A4) czerń: min. 10 kopii/min, kolor: min. 7 kopii/min; rozdzielczość kopii 

(tekst w czerni, tekst i grafika w kolorze): min. 600 x 600 dpi; skalowanie: 25 do 400%; maks. liczba kopii: min. 99; skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów 

(35 arkuszy); format pliku zawierającego zeskanowany obraz: bmp, jpg, pdf, png, rtf, txt, tif; rozdzielczość skanowania, optyczna: min. 1200 dpi; kodowanie koloru: 24-

bit; skanowanie do: napędu USB, komputera; prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): min. 5 str./min (200 ppi, w czerni), min. 2,8 str./min (200 ppi, w kolorze); 

pamięć faksu: min. 100 stron; rozdzielczość faksu: min. 203 x 196 dpi; liczba numerów szybkiego wybierania: min. 99; lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych 

grupowo: min. 20 adresatów; dotykowy kolorowy wyświetlacz CGD od przekątnej min. 6,5 cm; szybkość procesora: min. 500 MHz; liczba wkładów drukujących: 4 

(czarny, błękitny, purpurowy, żółty); wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n, łączność przewodowa, tryb standardowy: port USB 2.0; port hosta USB, port Ethernet, port 

RJ-11 (faks); możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: ePrint, AirPrint, Wireless Direct; ilość pamięci: min. 1 GB; podajnik papieru na min. 225 ark., 

automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na min. 35 ark.; dbiornik papieru na 60 arkuszy; druk dwustronny automatyczny; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, 

B5(JIS), 6 x 8 cali, Executive, karta katalogowa 3,5 x 5 cali, karta katalogowa 4 x 6 cali, karta katalogowa 5 x 8 cali, karta katalogowa A4, karta katalogowa Letter, 3 x 5 

cali, 4 x 6 cali, 5 x 7 cali, 13 x 18 cm, 8 x 10 cali, 10 x 15 cm, L, fotografia 2L, 8,5 x 13 cali, Legal, Letter, Statement, koperta #10, koperta C5, koperta C6, koperta DL, 

koperta Monarch, koperta pocztówkowa 4,4 x 6 cali; nośniki: papier zwykły, papiery fotograficzne, papier matowy, papier błyszczący, gruby papier zwykły; gramatura 

nośników: od 60 do 105 g/m² (papier zwykły), od 220 do 280 g/m² (papier fotograficzny), od 75 do 90 g/m² (koperta), od 163 do 200 g/m² (karta); kabel USB 1,8 m, kabel 

UTP 2m

147,1

drukarka: 

1

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie; szybkość druku A4: min. 20 str./min; czas wydruku pierwszej strony: do 10s; jakość 

druku w czerni: do 2400 x 600 dpi; druk dwustronny: ręczny; szybkość procesora: min. 200 MHz; łączność: Hi-Speed USB 2.0, WiFi IEEE 802.11 b/g/n; pojemność 

pamięci: min. 32MB; podajnik standardowy na 150 arkuszy; odbiornik papieru na 50 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół); obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, 

Legal, Folio, A5, A5 (dłuższa krawędź), B5, Executive; nośniki: papier zwykły, papier ekologiczny; gramatura papieru: 65 do 105 g/m2; kabel USB 1,8m; 
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parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

025 1

urządzenie wielofunkcyjne:system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, możliwość 

zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. czterordzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 24 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4096 MB GDDR5 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 4500 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA HDD

napęd opt. DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

ekran 17,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB Typu-C, HDMI, Mini Display Port, RJ-45, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe

waga do 3,0 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 6-komorowa, min. 4700 mAh

system
Windows 7 Professional PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi 

(*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, podświetlana 

klawiatura, aluminiowa obudowa, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook 

mechanicznie) 

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3850 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 12 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB GDDR3 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 500GB SATA3 SSD

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, WiDi

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), matowy, LED

I/O min.: 3x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), HDMI, Mini Display Port, combo audio

waga do 1,5 kg 

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, min. 4300 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowa obudowa

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

159

notebook

1

161

dysk twardy:

1500GB SATA2, pamięć podręczna 8MB, format dysku: 2,5", prędkość 5400 rpm, maks. transfer zewnętrzny: 300 MB/s

163

notebook: 

1

157,1 1

158

skaner: 

1

skaner płaski; moduł skanujący: CIS; źródło światła: 3-kolorowa (RGB) dioda LED; rozdzielczość optyczna: 2400 × 4800 dpi; rozdzielczość (z możliwością wyboru): 

25–19 200 dpi; interfejs: Hi-Speed USB 2.0; gradacja skanowania (tryb kolorowy): 48-bitowe na wejściu, 48/24-bitowe na wyjściu; gradacja skanowania (tryb skali 

szarości): 16-bitowe wejście/8-bitowe wyjście; maksymalny format dokumentu: A4/Letter (216 x 297 mm); przyciski EZ-Scan: 4 przyciski (PDF, AUTOSCAN, COPY, 

SEND); szybkość skanowania (tryb kolorowy): 3,7 ms/linia (300 dpi), 16,7 ms/linia (2400 dpi); szybkość skanowania (tryb skali szarości): 3,7 ms/linia (300 dpi), 5,6 

ms/linia (2400 dpi); szybkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb kolorowy): 16 s; oprogramowanie w zestawie: Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden; zasilanie przez 

port USB
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025 1

urządzenie wielofunkcyjne:

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3850 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 16 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1150 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA SSD

napęd opt. zewnętrzny USB np. Lenovo ThinkPad UltraSlim DVD lub równoważny pod względem szybkości zapisu i odczytu oraz obsługiwanych nośników

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, wbudowany modem WWAN pracujący w standardzie LTE

ekran 14,1", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 3x USB w tym przynajmniej 1x USB 3.0, HDMI, Display Port. wejście mikrofonowe, wyjście na słuchawki, złącze stacji dokującej

waga do 1,7 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 9-komorowa (dopuszczalna konfiguracja 3+6), czas pracy do 15 godzin

system
Windows 10 Professional PL 64-bit lub Windows 7 Professional PL 64-bit (do wyboru), lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. 

Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa min. 1 MPix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, czytnik linii 

papilarnych, czytnik Smart Card, wbudowany moduł GPS, układ szyfrowania TPM, wzmocniona konstrukcja, pendrive odzyskiwania systemu, 

zastosowanie w układzie chłodzenia procesora i karty graficznej pasty termoprzewodzącej Noctua NT-H1

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

xxx

notebook:

1

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do

       uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

18.  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

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

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

       operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

13.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 

       IP v4 i v6.

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

15.  Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

16.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

7.      Personalizacja pulpitu.

8.      Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9.      Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10.  Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

11.  Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 

        bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

2.      Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3.      Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4.      Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5.      Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6.      Obsługa rozszerzonego pulpitu.

Uwaga: W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości, wykonawca musi wykazać równoważność parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanych 

urządzeń w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

Uwaga: gwarancja za pośrednictwem wykonawcy oznacza realizację przez wykonawcę (i na jego koszt) wszystkich czynności związanych z przetransportowaniem sprzętu 

od użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

Uwaga: Użyte  nazwy własne (np. drobnego sprzętu, akcesoriów) są konsekwencją złożoności przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim znacznego zróżnicowania 

potrzeb Zamawiajacego. Nazwy te mają charakter przykladowy i służą wyłacznie dokladnemu zdefiniowaniu minimalnych wymagań technicznych stawianych 

poszczególnym urządzeniom czy akcesoriom. 

(*)

Za równoważny system Zamawiający uzna taki, który współpracuje z Active Directory i realizuje wszystkie jego funkcje. Za oprogramowanie równoważne Microsoft 

Widows 7 Professional (PL) i Windows 10 Zamawaijący przyjmuje oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).
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42.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji

       wcześniejszej.

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 

       lub aplikacji.

28.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

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

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

31.  Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

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

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

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

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

26.  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

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

       czasowych.

43.  Możliwość przywracania plików systemowych.

44.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień 

       i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

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

       sprzętu).

37.  Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

39.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność

       i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

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

41.  Udostępnianie modemu.

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

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

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

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

36.  Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu

       operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.


