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Modernizacja środowiska IT w przychodniach Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. 

Zestawienie produktów 

1. Zestaw komputerowy (obudowa MiniTower) ..................................................................... 4 szt. 

2. Zestaw komputerowy All-in-One..........................................................................................9 szt. 

3. Urządzenie do ochrony sieci ............................................................................................... 1 szt. 

4. Urządzenie wielofunkcyjne z zintegrowanym systemem skanowania ................................ 3 szt. 

5. Swich 24 portowy  ............................................................................................................... 1 szt. 

6. Dodatkowe ogólne licencje dla systemu OPTIMED24  ............................................................7 szt. 

7. Dodatkowe licencje dostępowe oraz licencje RDP do serwera Win 2016 SRV ........................ .7 szt. 

8. Prace instalacyjne i konfiguracyjne ……………………………………………………………………………………1 szt. 

 

 

1. Zestaw komputerowy (obudowa MiniTower) - ( 4 sztuki)  
 
Komputer stacjonarny  
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

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 

Wydajność obliczeniowa SYSmark® 2014 PerformanceTest : 

- SM 2014 Overall RRating – co najmniej wynik 1700 punktów, 

- Office Productivity – co najmniej wynik 1400 punktów, 

- Media Creation – co najmniej wynik 1800 punktów, 

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1900 punktów, 

 

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych 

ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej 

rodzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się 

stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego 
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źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w  

ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak 

również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i 

kontrastu itp.).  

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 

wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu 

oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki 

przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 

Procesor  

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 8000 punktów, wynik dostępny na stronie: 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

 

Parametry pamieci 

masowej 

M.2 256 GB SSD SATA 

Komputer musi umożliwiać instalację min 2 HDD 

Wydajność grafiki Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co 

najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 

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

Wyposażenie 

multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  

wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na 

przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio 

out.  

Obudowa Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, 

wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 

dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa 

fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w 

dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie 

dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory 

wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem 

ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70cm, 

waga max 8 kg 

Zasilacz o mocy min. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 

efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności 

min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% 

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy 

dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u 

producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. 

Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie 

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

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na 

demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  bez konieczności 

użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać 

wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie 

statusów diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] w szczególności musi 

sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym 

również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych 

slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych 

oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, 

przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie 

są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany 

na stałe w BIOS. 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 

systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 

dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny 

produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta 

oferowanego komputera ). 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 

twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system 

diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego 

menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy 

uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia 

testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie 

gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla 

konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 

wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  

wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych 

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

numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich 

zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, 

informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość 

podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i 
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PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System 

działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego uszkodzenia, 

pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na 

przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia 

graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo 

niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący 

użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 

płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 

wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

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

zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę 

modelu oferowanego komputera,  

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną 

obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu 

we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną 

detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w 

szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego 

oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym 

komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji 

BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 

aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu 

slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego 

procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego 

procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache 

L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, 

pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do 

dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, 

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, 

kontrolerze audio. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 

(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 

samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych 

parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora 

i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła 

jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo) 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
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Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do 

wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji 

VT dla Direct I/O 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia 

dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer 

nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. 

Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania 

zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis 

incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.  

Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS 

na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB 

Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 

Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 

boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego.  

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : 

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

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

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

zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 

produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), 

w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 

zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
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wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) 

Warunki gwarancji Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć 

do oferty. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis 

urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością 

odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

 Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

 Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania 

zgłoszeniami serwisowymi. 

 Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych 

(czat online, Facebook, Twitter). 

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 

urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia,część 

zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce 

wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia 

zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla 

urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. 

Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 

pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym 

wsparciem technicznym. 

Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego 

zgłaszania awarii do serwisu 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 

seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 

Professional musi być zapisany trwale w BIOS 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty:  
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1x DisplayPort v1.1a 

1x HDMI 1.4 

1x VGA 

1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 

użytkownika),  

Porty USB 

Panel przedni 

- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  

Panel Tylny 

- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich 

portów USB TYP-A  nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą 

blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. 

Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową 

(wlutowane w laminat płyty głównej). 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 

trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  

dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 

1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  

1 złącza PCI Epress x 1,   

2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  

2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0 

1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 

1 złącze M.2 WLAN 

1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS 

1 konektor do realizacji funkcji clear Password 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz USB z rolką (scroll)  

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

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu 

przetworzeniu. 
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 Monitor      

       

 Nazwa komponentu   Wymagane minimalne parametry techniczne monitora   

       

 Typ ekranu   Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9)  

      

 Rozmiar plamki   0,248 mm  

      

 Jasność   250 cd/m2  

      

 Kontrast   Typowy 1000:1  

      

 Kąty widzenia (pion/poziom)   160/170 stopni  

      

 Czas reakcji matrycy   max 5ms (Black to White)  

      

 Rozdzielczość maksymalna   1920 x 1080 przy 60Hz  

       

 Częstotliwość odświeżania   

30 – 83 kHz 

 

 

poziomego 

   

      

       

 Częstotliwość odświeżania   

56 – 76 Hz 

 

 

pionowego 

   

      

      

 Color Gamut   85% (CIE 1976)  

    72% (CIE 1931)  
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 Zyżycie energii   Normalne działanie 19W (typowe), 24W (maksymalne), tryb  

    wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W  

      

 Powłoka powierzchni ekranu   Antyodblaskowa utwardzona  

      

 Podświetlenie   System podświetlenia LED  

      

 Bezpieczeństwo   Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot -  

    gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.  

    Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne  

    umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu  

    na ekranie (kwestia karty graficznej czy monitora)  

      

 Waga bez podstawy   Maksymalnie 2,85 kg  

      

 Waga z podstawą + kable   Maksymalnie 3,70 kg  

      

 Wymiary bez podstawy   Wysokość : max. 304 mm  

    Szerokość : max. 513 mm  

    Głębokość : max. 51 mm  

      

Wymiary z podstawą Wysokość : max. 397 mm 

 Szerokość : max. 513 mm 

 Głębokość : max. 166 mm 

  

Zakres regulacji Tilt Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni 

  

Kolor obudowy czarny 
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Złącze 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

 1x DisplayPort 

  

Gwarancja 3 lata 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– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

 Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania 

 się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

 serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

 związane z serwisem. 

  

Certyfikaty TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 

 5.2 lub nowszy 

  

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie 

 VESA 100mm 

  

 

 
2. Zestaw komputerowy All-in-One ( 9 sztuk)  
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie 

wymagane jest podanie modelu producenta komputera. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8000 

punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net  

 

https://www.cpubenchmark.net/
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Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

Parametry pamieci masowej Min. SSD SATA Class 20 M.2 o pojemności 256 GB 

Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego 

Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze 

wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.4,pamięć współdzielona z pamięcią RAM, 

dynamicznie przydzielana  

Matryca Rozmiar matrycy / 

plamki 

min.21,5” / max. 0,275mm  

Rozdzielczość FHD (1920x1080) 

Jasność  min. 250 cd/m²  

Kontrast typowy 1000:1 

Odświeżanie min. 60 Hz 

Kąty 

Horizontal/Vertical 

min. 89 / 89 

Rodzaj matrycy 

 

 

Matowa IPS 

Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa 

konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane 

dwa głośniki min. 2W na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 

MP z mikrofonem cyfrowym obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. 

Możliwość mechanicznego ukrycia kamery w budowie komputera 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi umożliwiać 

zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki) 

Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: 

- przód/ tył – regulacja min. 35 stopni  

- wysokości – min 100mm 

- obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) 

- pivot 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu 

wyposażone w przycisk zwalniający.  

Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się 

stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Komputer musi 
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posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu 

montażowego VESA 100, 

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 

efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy 

dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus 

Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym  

Wbudowany w zewnętrznej obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w 

szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, 

uszkodzenia kontrolera video, awarii BIOS’u, awarii procesora. System musi zapisywać 

logi zdarzeń w BIOS. 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych 

slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer musi być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na 

stałe w BIOS. 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 

systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 

dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny 

produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez 

producenta oferowanego komputera ). 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów 

w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na 

gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test 

pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test portów 

USB, test dysku twardego. System działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia 

jego uszkodzenia oferujący w pełni swoją funkcjonalność. Czujnik otwarcia obudowy 

musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, 

chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 

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

zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. ( przez pełną obsługę 

za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy 

oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury ). 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o ( 

informacje automatyczne aktualizujące się po zmianie konfiguracji ):  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, 
 włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 
 ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie 

obsadzeniu slotów pamięci  
 typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 

zainstalowanego procesora   
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych 
 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie 

głównej za pomocą złącza M.2 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
 zintegrowanym układzie graficznym,  
 kontrolerze audio 

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie 

systemu, administratora oraz dysku twardego (dopuszcza się brak tej funkcji dla 

dysków M.2 NVMe),  

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb 

cichy  

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 

oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch 

trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 
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USB, 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer 

nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko 

portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się 

na tylnym panelu obudowy  

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

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

zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 

produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 

2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz 

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

http://tcocertified.com/product-finder/  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 

zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego 

(IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta) 

Warunki gwarancji Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy 

załączyć do oferty. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis 

urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z 

możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

 Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

 Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania 

zgłoszeniami serwisowymi. 

 Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych 

(czat online, Facebook, Twitter). 

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 

http://tcocertified.com/product-finder/
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urządzenia,                w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji 

urządzenia,część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy 

przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu 

skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla 

urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. 

Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 

pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym 

wsparciem technicznym. 

Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i 

zdalnego zgłaszania awarii do serwisu 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  

 

Wymagania dodatkowe  Wbudowane porty: Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 4 

porty USB  na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1)  oraz min. 2 

porty USB  na bocznym panelu obudowy (w tym min. 1x USB typ C oraz min. 1 port z 

funkcją Power Share); wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy itp. 

Karta WiFi ac+ bluetooth 5 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 

obsługę WoL  

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 

trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego 

urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci 

RAM, min. 1 złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi 

Czytnik kart multimedialnych SD 4 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)  

Nagrywarka DVD +/-RW  
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3. Urządzenie do ochrony sieci  

OBSŁUGA SIECI 
 

1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie 
konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewalla, systemu IPS oraz usług sieciowych 
takich jak np. DHCP. 

 
ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) 
 

2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. 

3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. 

4. Urządzenie ma dawać  możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako 
bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). 

5. Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy 
użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca 
ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy 
etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 

6. Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewalla na podstawie: interfejsów 
wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta 
źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP 
nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. 

7. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, 
zestawów reguł na firewall’u. 

8. Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności 
w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 

9. Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, 
zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z 
uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). 
 

INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 
 

10. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma 
wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy 
heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 

11. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS 
pochodził od zewnętrznego dostawcy. 

12. Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. 

13. Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. 

14. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz 
Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 

15. Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co 
najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. 

16. Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to 
jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, 
portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. 

 
KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) 

 

17. Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz 
minimalną i maksymalną wartość pasma. 
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18. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w 
odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola 
DSCP. 

19. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a 
jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 

20. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. 
 
 
WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) 

 

21. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu 
client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 

22. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: 
a. PPTP VPN, 
b. IPSec VPN, 
c. SSL VPN 

23. SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal. 

24. W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 

25. Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek 
awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 

26. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. 

27. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based. 
 
UWIERZYTELNIANIE 
 

28. Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: 
a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), 
b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), 
c. usługę katalogową Microsoft Active Directory. 

29. Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. 

30. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia  
autoryzacje w oparciu o protokoły: 

a. SSL, 
b. Radius, 
c. Kerberos. 

31. Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników 
w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory. 

32. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego 
agenta. 

33. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu 
domeny. 
 

ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) 
 

34. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci 
Internet (tzw. Load Balancing). 

35. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące 
dwa mechanizmy: 

a. równoważenie względem adresu źródłowego, 
b. równoważenie względem połączenia. 
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36. Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy 
do Internetu. 

37. Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza 
podstawowego. 

38. Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów. 

39. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie 
trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii 
łącza podstawowego. 

40. Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w 
odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola 
DSCP.  

41. Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamiczny w oparciu co najmniej o 
protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. 
 

POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA 

42. Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu 
MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci. 

43. Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP 
Relay. 

44. Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6. 

45. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsieci. Z 
możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS 

46. Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. 

47. Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy. 
 

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM 

48. Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na 
podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 

49. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 

50. Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja 
musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 

51. Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). 

52. Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także 
nakładającymi się) uprawnieniami. 

53. Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego 
zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być 
szyfrowana. 

54. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez 
przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 

55. Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie 
logów powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS). 

56. Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX. 

57. Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup 
konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora. 

58. Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów 
chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. 

 
RAPORTOWANIE 

59. Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i 
przeglądania logów zebranych na urządzeniu. 
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60. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej 
licencji do swojego działania. 

61. System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu 
IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego. 

62. System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 5 różnych raportów. 

63. System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu. 

64. W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z 
dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny. 

65. Dodatkowy system umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co 
najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy 

 
PARAMETRY SPRZĘTOWE 

66. Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z 
wbudowanej pamięci flash. 

67. Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 8 w tym min. 3 routowalne. 

68. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 
3G pochodzącego od dowolnego producenta. 

69. Przepustowość Firewalla – min.2  Gbps 

70. Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 1,6 Gbps. 

71. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 300 Mbps 

72. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 350 Mbps. 

73. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 50. 

74. Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 20.  

75. Obsługa min. VLAN 64 

76. Liczba równoczesnych sesji - min. 200 000 i nie mniej niż 15 000 nowych sesji/sekundę. 

77. Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników.  

 

4. Urządzenie wielofunkcyjne z zintegrowany systemem 

skanowania  (3 szt) 

 

Dostawca skonfiguruje urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie przychodni, aby było 

gotowe do pracy tj. możliwe będzie skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu Optimed24 

oraz wydruk dokumentów z systemu Optimed24. Dostawca dostarczy wszelkie oprogramowanie, 

dodatkowe licencję dla urządzenia skanującego oraz systemu Optimed24 jeżeli będą wymagane do 

prawidłowej współpracy. 

Specyfikacja urządzenia: 

urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania, skanowania, kopiowania 

współpraca z systemem skanowania dokumentacji medycznej Xpress Scan 

prędkość druku do 45 str./min w formacie A4 

prędkość skanowania: 

jednostronnie do 54 obrazów czarno białe A4/min i do 28 obrazów kolorowych A4/min 
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dwustronnie do 25 obrazów czarno białych A4/min i do 14 obrazów kolorowych A4/min 

odwracający automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 60 arkuszy 

procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz 

pamięć 2 GB 

łączność: ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0 

minimum 24 miesięczna gwarancja 

Specyfikacja systemu: 

możliwość skanowania dokumentów pacjentów z urządzenia wielofunkcyjnego wprost do systemu 

OptiMED24 

identyfikacja osoby skanującej (dostęp do urządzenia zabezpieczony PIN-em) 

PIN użytkownika skojarzony z użytkownikiem systemu OptiMED24 

wyszukanie pacjenta po: numerze pesel, nazwisku 

przyporządkowanie dokumentu pod dany typ kategorii 

możliwość zmiany parametrów skanowanego dokumentu przez operatora na urządzeniu: duplex, 

kolor wyjściowy, rozdzielczość, układ strony 

możliwość definicji własnych stempli na zeskanowanych dokumentach: pesel pacjenta, imię i 

nazwisko pacjenta, kto skanował, kiedy 

pełna historia skanowanych dokumentów: kto skanował, kiedy, dla jakiego pacjenta 

możliwość nadania uprawnień dla użytkowników pod dane urządzenia skanujące 

system objęty minimum 12 miesięczną gwarancją oraz 12 miesięcznym wsparciem technicznym. 

Dostawca systemu zapewnia możliwość przedłużenia serwisu i wsparcia technicznego po upływie 

bezpłatnej gwarancji 

 

5. Swich 24 portowy 

 

 
 

Minimalne wymagania 

Obudowa 
Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem 
odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz.  

Porty 

Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45, minimum 4 porty  SFP/SFP+ 1/10GbE , 
1 port konsolowy RJ-45 
1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB 
Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX 
Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER 
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Wydajność 
przełacznika 

Minimum 16000 adresów MAC 
Switch fabric capacity min. 128Gbps 
Forwarding rate min. 128Mpps 

Pamięć flash min. 256MB 
Pamięć procesora  min. 1GB 
Bufor pamięci dla pakietów minimum 1.5MB 

Funkcjonalność 
warstwy II 

 Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci 
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad) 
Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa 
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring 
Obsługa funkcjonalnościi Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostęp do vlan voice, w 
przypadku gdy niedostępny jest serwer Radius) 

Funkcjonalność 
warstwy III 

 Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4 
Obsługa minimum 128 wpisów routingu statycznego IPv6 
Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4 
Obsługa protokołu RIP2 

Inne Funkcjonalności 

 Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu 
Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 40Gbps 
Obsługa 802.1x oraz Mac Based Authentication Bypass 
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP  
Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł sumarycznie dla wszystkich list 
Obsługa czasowych list kontroli dostępu 
Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny  
Obsługa protokołu sflow 

Zgodność z 
protokołami 

802.1AB LLDP 
802.1D Bridging, Spanning Tree 
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 
802.1v Protocol-based VLANs 
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) 
802.1X Network Access Control, Auto VLAN 
802.2 Logical Link Control 
802.3 10BASE-T 
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 
802.3ad Link Aggregation with LACP 
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 
802.3at PoE+ (N1524P and N1548P) 
802.3AX LAG Load Balancing 
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 
802.3x Flow Control 
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 
ANSI LLDP-MED (TIA-1057) 
 

 

Zgodnośc ze 
standardami RFC w 
zakresie zarządzania 

siecią i bezpieczeństwa 

1155 SMIv1 
1157 SNMPv1 
1212 Concise MIB Definitions 
1213 MIB-II 
1215 SNMP Traps 
1286 Bridge MIB 
1442 SMIv2 
1451 Manager-toManager MIB 
1492 TACACS+ 
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1493 Managed Objects for Bridges MIB 
1573 Evolution of Interfaces 
1612 DNS Resolver MIB Extensions 
1643 Ethernet-like MIB 
1757 RMON MIB 
1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions 
1901 Community-based SNMPv2 
1907 SNMPv2 MIB 
1908 Coexistence Between SNMPv1/v2 
2011 IP MIB 
2012 TCP MIB 
2013 UDP MIB 
2068 HTTP/1.1 
2096 IP Forwarding Table MIB 
2233 Interfaces Group using SMIv2 
2246 TLS v1 
2271 SNMP Framework MIB 
2295 Transport Content Negotiation 
2296 Remote Variant Selection 
2346 AES Ciphersuites for TLS 
2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 
2578 SMIv2 
2579 Textual Conventions for SMIv2 
2580 Conformance Statements for SMIv2 
2613 RMON MIB 
2618 RADIUS Authentication MIB 
2620 RADIUS Accounting MIB 
2665 Ethernet-like Interfaces MIB 
2674 Extended Bridge MIB 
2737 ENTITY MIB 
2818 HTTP over TLS 
2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9) 
2863 Interfaces MIB 
2865 RADIUS 
2866 RADIUS Accounting 
2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. 
2869 RADIUS Extensions 
3410 Internet Standard Mgmt. Framework 
3411 SNMP Management Framework 
3412 Message Processing and Dispatching 
3413 SNMP Applications 
3414 User-based security model 
3415 View-based control model 
3416 SNMPv2 
3418 SNMP MIB 
3577 RMON MIB 
3580 802.1X with RADIUS 
3737 Registry of RMOM MIB 
4086 Randomness Requirements 
4113 UDP MIB 
4251 SSHv2 Protocol 
4252 SSHv2 Authentication 
4253 SSHv2 Transport 
4254 SSHv2 Connection Protocol 
4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 
4521 LDAP Extensions 
4716 SECSH Public Key File Format 
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6. Licencje Optimed24 
 

Dodatkowe ogólne licencje dla systemu OPTIMED24  -  7 szt. 

7. Licencje  dostępowe 

Dodatkowe licencje dostępowe do serwera Win 2016 SRV oraz licencje terminalowe Win 2016 SRV 

dla siedmiu urządzeń. 

 

8. Prace instalacyjne i konfiguracyjne 

 

Dostawca dostarczy,  zainstaluje i skonfiguruje wszystkie zamówione urządzenia tak aby były gotowe 

do pracy.  Urządzenia wielofunkcyjne z zintegrowanym systemem skanowania (z pkt 4) dostawca 

zainstaluje i skonfiguruje w lokalizacjach: Mickiewicza 4 - Jasło, Osobnica 851, Szebnie 46. Urządzenie 

do ochrony sieci (z pkt 3) dostawca zainstaluje w Jaśle przy ulicy Baczyńskiego 27 oraz dokona 

konfiguracji w taki sposób aby współpracowało z obecną infrastrukturą sieciową  zamawiającego 

zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa zamawiającego. Ponadto dostawca dokona 

konfiguracji urządzeń CISCO 1900 series i CISCO 860 series w lokalizacjach Osobnica 851 i Szebnie 46 

w taki sposób aby współpracowały z obecną infrastrukturą sieciową zamawiającego zgodnie 

z obowiązującą polityką bezpieczeństwa zamawiającego. Urządzenia CISCO 1900 series i CISCO 860 

series są już w posiadaniu zamawiającego. 

 

 

6101 SSL 
 
 

  

Gwarancja 

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego 
dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 
poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
 

Certyfikaty i standardy 

Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik:  
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do 
oferty) 
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) 
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta 
załączyć do oferty) 
 

Inne 
Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza 
 

  


