Załącznik nr 3
w postępowaniu
znak: DTG/217/19

Opis przedmiotu zamówienia
Część II – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
Legenda:
1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, oraz fabrycznie nowy.
2.
Parametry
minimalne
są
warunkami
granicznymi
tzn.
niespełnienie
któregokolwiek
z wymienionych parametrów (poprzez wpisanie w rubryce wyrazu ,,NIE”), będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Jeśli Wykonawca nie wypełni którejkolwiek pozycji w kolumnie ,,Wykonawca oferuje (wypełnić TAK
lub NIE)” Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje dany parametr zgodny z opisem.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe (minimalne):
L.p.

Urządzenia o następująych parametrach lub równoważne:

1. Komputer przenośny – 15 szt.
Oferowany model i nazwa producenta:
.........................................................................
1.1

VAT

Cena netto Wartość netto

Wartość brutto

(cena netto x ilość)

(wartość netto + VAT)

.........................

...............................

23 %
...................

Parametry minimalne:
Zastosowanie
Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Ekran
Przekątna Ekrenu 14” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220
nits
Procesor
Minimum dwurdzeniowy i czterowątkowy, minimum 4MB pamięci podręcznej,
minimum bazowa częstotliwość 2,05 GHz, TDP maksimum 15W
Wynik: procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 5500 punktów
w Passmark CPU Mark.
Pamięć RAM
Minimum 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do minimum 32GB, 2 sloty na
pamięci w tym min. jeden wolny
Pamięć masowa
Minimum 256GB NVMe SSD M.2
Karta graficzna
Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej 1050 punktów
w G3D Rating.
Klawiatura
Klawiatura w układzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem,
(układ US -QWERTY), minimum 81 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu:
mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza
się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL
Multimedia

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy
2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy
czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)
Łączność bezprzewodowa
Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0
Bateria i zasilanie
Min. 4-cell [min. 56Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w
czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W,
Waga i wymiary
Waga max 1,85 kg z baterią 4-cell.
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 588 mm
Obudowa
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy gumowe
uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią.
BIOS
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana
pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia
wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z
BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera, o kontrolerze audio,
procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją
o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła
użytkownika, administratora, informację o stanie naładowania baterii, podpiętego
zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii. Możliwość nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak
i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.
Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym
EnergyStar Certyfikat TCO
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)
wynosząca maksymalnie 19dB
Diagnostyka
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej
pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający
w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku
dysku lub sformatowanym dysku.
Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia
układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym
przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy
szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego
wpisywania klucza licencyjnego.
Oprogramowanie dodatkowe
1. Oprogramowanie realizujące zabezpieczenie danych oraz ochrony danych w tym
danych osobowych, szyfrowanie danych, z dostosowaniem używanego komputera oraz
oprogramowania do regulacji RODO. Oferowane oprogramowanie musi zawierać w
sobie zaimplementowane funkcjonalności:
- możliwość szyfrowania plików
- możliwość szyfrowania folderów
- możliwość odzyskiwania plików
- zaszyfrowane przesyłanie plików
- szyfrowanie end to end
- możliwość zabezpieczonego współdzielenia danych
- możliwość szyfrowania plików zarchiwizowanych
- możliwość szyfrowania back’up
- możliwość śledzenia historii przetwarzania oraz rozliczania przez Administratora
Danych Osobowych
- brak możliwości dostępu do szyfrowanych danych przez producenta narzędzia
szyfrującego
- możliwość zablokowania dostępu do szyfrowanych danych administratorowi sieci IT.
2. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobów umożliwiające :
- określenie preferencji aktualizacji
- ustawienie priorytetu aktualizacji
- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników,
3. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną
licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do
najnowszej dostępnej wersji,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu
e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne, rekomendowane i
opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy
jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację
kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą i wersją
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do
pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania,
instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany
z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą i godziną z podjętych i
wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
Porty i złącza
Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, VGA, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym jeden port
z zasilaniem, 1x USB TYP-C, 1x USB 2.0, port zasilania, złącze linki zabezpieczającej
2. Oprogramowanie antywirusowe – 15 szt.

VAT

Cena netto Wartość netto
(cena netto x ilość)

Oferowany oprogramowanie i nazwa producenta:

Wartość brutto
(wartość netto + VAT)

23 %

.........................................................................
2.1

Wymagania dotyczące systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych.
Istotne cechy oprogramowania:
1.
Ochrona antywirusowa stacji roboczych:
- Microsoft Windows 7 (32-bit i 64-bit)
- Microsoft Windows 7 with SP1 or newer (32-bit i 64-bit)
- Microsoft Windows 8 oraz 8.1 (32-bit i 64-bit)
- Microsoft Windows 10
- MacOS version 10.14 "Mojave"
- Mac OS X version 10.13 (El Capitan)
- Mac OS X version 10.12 (Sierra)
2.
Ochrona antywirusowa wyżej wymienionego systemu monitorowana i zarządzana
z pojedynczej, centralnej konsoli, znajdującej się na serwerach producenta, do której
dostęp zapewniony jest przez przeglądarkę internetową.
3.
Wspierane przeglądarki internetowe:
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
4.
Polski interfejs użytkownika
5.
Licencja na 3 lata
Wymagania dotyczące technologii:
1.
Ochrona antywirusowa realizowana na wielu poziomach, tj.: monitora
kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki i monitora poczty
elektronicznej, monitora ruchu http oraz moduł antyrootkitowy.
2.
Co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i
skanujące wszystkie dane.
3.
Oddzielny silnik skanujący do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak
oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”.
4.
Aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze
internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz
na żądanie przez wywołanie funkcji w interfejsie lokalnym oprogramowania.
5.
Możliwość dystrybuowania aktualizacji za pomocą serwera pośredniczącego.
Serwer pośredniczący pobiera aktualizacje oprogramowania, jak i bazy antywirusowe, z
serwerów producenta, a następnie dystrybuuje je w sieci lokalnej.
6.
Możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu
ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej
konsoli lub lokalnie przez określonego klienta.
7.
Możliwość wywołania skanowania w określone dni i godziny tygodnia i miesiąca,
a także po określonym czasie bezczynności komputera.
8.
Możliwość wywołania skanowania podczas uruchamiania systemu operacyjnego
lub po zalogowaniu użytkownika.

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

9.
Możliwość wywołania procesu skanowania z niskim priorytetem, co pozwala na
skanowanie z użyciem mniejszej ilości zasobów systemowych.
10. Możliwość wywołania skanowania uwzględnionych rozszerzeń a także ich
wykluczanie.
11. Możliwość skanowania dysków przenośnych takich jak dyski USB, dyski
zewnętrzne, drukarki czy dyski sieciowe.
12. Aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga
zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie.
13. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy
skrótu w menu kontekstowym
14. Mikrodefinicje wirusów – przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych
definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy
(na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej
aktualizacji).
15. Brak konieczności restartu systemu operacyjnego po dokonaniu aktualizacji
mechanizmów skanujących i definicji wirusów.
16. Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów.
17. Wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware",
„adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”, „rootkit”.
18. Możliwość umieszczenia oprogramowania typu „spyware", „adware", „keylogger”,
„dialer”, „trojan” w kwarantannie.
19. Mechanizm określania źródeł ataków prowadzonych przy użyciu zagrożeń
hybrydowych, takich jak Code Red i Nimda.
20. Obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty w tym,
co najmniej: ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2.
21. Ochrona pliku HOSTS, przed nieautoryzowaną zmianą.
22. Automatyczne usuwanie wirusów oraz oprogramowania typu malware i zgłaszanie
alertów w przypadku wykrycia wirusa.
23. Logowanie historii akcji podejmowanych wobec wykrytych zagrożeń na stacjach
roboczych. Dostęp do logów z poziomu GUI aplikacji.
24. Automatyczne uruchamianie procedur naprawczych.
25. Uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie
gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione.
26. Automatyczne powiadomienie użytkowników oraz administratora o pojawiających
się zagrożeniach wraz z określeniem stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona.
27. Skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i
wysyłanych danych przy pomocy protokołu http.
28. Blokowanie przez program na komputerze klienckim określonego przez
administratora rodzaju zawartości oraz nazwy lub rozszerzeń poszczególnych plików
pobieranych przy pomocy protokołu http.
29. Skanowanie http oraz blokowanie zawartości może być deaktywowane dla witryn
określonych, jako zaufane przez system reputacyjny producenta.
30. Ochrona przeglądarki internetowej, w tym: analiza uruchamianych skryptów
ActiveX i pobieranych plików.
31. Ochrona podczas przeglądania sieci Internet na podstawie badania reputacji –
moduł działający na bazie Network Interceptor Framework (niezależnie od rodzaju i
wersji przeglądarki).
32. Możliwość zabezpieczenia połączenia do witryn skategoryzowanych przez
producenta, jako ‘bankowość elektroniczna’ poprzez uniemożliwienie nawiązania
nowych sesji do niezaufanych hostów na czas połączenia z bankiem.
33. Kontrola połączenia umożliwia zabezpieczenie sesji do dowolnej witryny HTTPS
wskazanej przez administratora poprzez uniemożliwienie nawiązania nowych sesji do
niezaufanych hostów na czas połączenia z daną witryną HTTPS.
34. Kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z
Internetem lub siecią lokalną.
35. Osobista zapora ogniowa (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania
profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub
grup roboczych.
36. Profile bezpieczeństwa zapory ogniowej zawierają predefiniowane reguły
zezwalające na bezproblemową komunikację w sieci lokalnej.

37. Możliwość automatycznego przełączenia profilu bezpieczeństwa zapory ogniowej
po spełnieniu określonych warunków (np. zmiana adresacji karty sieciowej na stacji
roboczej)
38. Blokowanie dostępu do kategorii witryn WWW skatalogowanych przez systemy
reputacyjne producenta. Brak konieczności ręcznego wpisywania poszczególnych
adresów.
39. Użytkownik podczas próby przejścia na witrynę znajdująca się w zablokowanej
przez Administratora kategorii musi zostać powiadomiony o nałożonej na niego
blokadzie komunikatem w przeglądarce internetowej.
40. Możliwość blokowania witryn na podstawie kategorii zarówno dla protokołu
HTTP jak i HTTPS.
41. Brak konieczności restartu systemu operacyjnego po zainstalowaniu aplikacji w
środowisku Windows 7/8/8.1/10
42. Dostępne narzędzie do zdalnej instalacji produktu w sieci lokalnej.
43. Komunikacja pomiędzy serwerem centralnego zarządzania a stacjami roboczymi
musi być zaszyfrowana.
44. Możliwość blokowania ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych z poziomu
portalu zarządzającego w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez użytkowników.
45. Portal zarządzający musi pozwalać na zarządzanie oprogramowaniem
instalowanym na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, smartphony).
46. Portal zarządzający dostępny w języku polskim.
47. Możliwość definiowania wielu kont administratorów o różnych poziomach
dostępu.
48. Możliwość definiowania różnych profili ustawień dla chronionych urządzeń z
poziomu portalu zarządzającego.
49. Możliwość przenoszenia oprogramowania w ramach danego klucza subskrypcji z
jednej stacji roboczej na inną.
50. Moduł aktualizatora aplikacji, który okresowo skanuje aplikacje zainstalowane na
stacji roboczej i umożliwia ich aktualizację do najnowszych wersji.
51. Aktualizator aplikacji musi spełniać role programu łatającego podatności i
instalującego aktualizacje oprogramowania, a nie tylko i wyłącznie pasywnego skanera
luk w bezpieczeństwie aplikacji.
52. Administrator ma możliwość wykluczenia aplikacji, które maja nie podlegać
aktualizacji poprzez wpisanie nazwy aplikacji na listę wykluczeń w konsoli
zarządzającej.
53. System centralnego zarządzania musi prezentować niezaktualizowane aplikacje na
komputerach dotyczące całej domeny lub listę nieaktualizowane oprogramowania na
pojedynczej stacji końcowej.
54. Aktualizator aplikacji nie może wymagać instalowania dodatkowych agentów
oprócz agenta AV.
55. Aktualizator powinien dać możliwość wymuszenia instalacji aktualizacji w sposób
akcji wymuszonej z poziomu interfejsu zarządzania lub reguły wykonującej się w sposób
zaplanowany: dzień, godzina, opcje restartu komputera, wykluczenia aplikacji.
56. Administrator konsoli zarządzającej powinien mieć możliwości zapoznania się z
opisem danej podatności aplikacji uruchamiając aktywny link z konsoli zarządzającej z
przekierowaniem na strony producenta aplikacji.
57. Aktualizator aplikacji nie wymaga uprawnień administratora lokalnego do
instalacji poprawek i jest realizowany, jako dedykowany proces.
58. Oprogramowanie umożliwia blokowanie wybranych przez administratora urządzeń
zewnętrznych podłączanych do stacji końcowej.
59. Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie listy zaufanych urządzeń, które nie
będą blokowane podczas podłączanie do stacji końcowej.
60. Istnieje możliwość blokady zapisywanie plików na zewnętrznych dyskach USB
oraz blokada możliwości uruchamiania oprogramowania z takich dysków. Blokada ta
powinna umożliwiać korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich dyskach.
61. Interfejs zarządzania wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a
także powiadamia o zakończeniu licencji.
62. Dodatkowy moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania
ransomware. Działanie modułu polega na ograniczeniu możliwości modyfikowania
chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom.
63. Możliwość dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów
zawierających wrażliwe dane użytkownika.

64. Możliwość zdefiniowania zaufanych folderów. Aplikacje uruchamiane z zaufanych
folderów mają możliwość modyfikowania plików objętych dodatkową ochroną anty
ransomware.
3. Mysz komputerowa– 15 szt.

VAT

Cena netto Wartość netto
(cena netto x ilość)

Oferowany model i nazwa producenta:

Wartość brutto
(wartość netto + VAT)

23 %

.........................................................................
3.1

Mysz bezprzewodowa 2,4 GHz
Waga myszy (z baterią): do 76 g
Waga odbiornika USB: do 2 g
Technologia czujnika: Zaawansowane śledzenie optyczne
Rozdzielczość czujnika: min. 1000 dpi
Liczba przycisków: min. 3
Kółko przewijania : Tak
Żywotność baterii: min. 12-miesięczna żywotność baterii
Zasilanie: Jedna bateria AA
Zasięg działania bezprzewodowego: min. do 10 m
Profil myszy: uniwersalny
W komplecie bateria

4. Torba – 22 szt.

VAT

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Cena netto Wartość netto
(cena netto x ilość)

Oferowany model i nazwa producenta:

Wartość brutto
(wartość netto + VAT)

23 %

.........................................................................
4.1

Torba na laptopa z paskiem na ramię
Maksymalne wymiary: 292x381x63 mm
Materiał: wytrzymały, odporny na przebarwienia, przetarcia, wilgoć
Wzmocnienia: usztywniona rama, metalowe mocowanie paska i rączki
Kolor: czarny
Komory: min. 1 + kieszeń na dokumenty

5. Oprogramowanie biurowe – 15 szt.

VAT

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Cena netto Wartość netto
(cena netto x ilość)

Oferowane oprogramowanie i nazwa producenta:

Wartość brutto
(wartość netto + VAT)

23 %

.........................................................................
5.1

Oprogramowanie biurowe z bezterminową licencją: pakiet biurowy umożliwiający pracę
na dokumentach utworzonych w programach Microsoft Office bez utraty jakichkolwiek
cech, formatowań i funkcjonalności (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
...................................
tworzenia prezentacji)
(wypełnić TAK lub NIE)

......................................., dnia ..................................
(miejscowość)

...........…………………..........…………
podpis osoby/osób upoważnionej

