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CZĘŚĆ III – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1 zamówienia 
 

Komputer laptop # 1 33 komplety 

Ekran (o parametrach nie gorszych niż) 
 matryca IPS o przekątnej nie większej niż 15,6” 

 rozdzielczość matrycy (minimum) 1920 x 1080, 
powłoka matowa  

Zastosowany procesor  
i wydajność komputera 
(o parametrach nie gorszych niż) 

 Procesor 64 bitowy o architekturze x86; 

 Min. 32 GB obsługiwanej pamięci DDR4-3200 lub 
LPDDR4-3733 

 wynik testu passmark nie gorszy niż 7994 pkt.  

Karta graficzna 
(o parametrach nie gorszych niż) 

 Karta graficzna zintegrowana z procesorem, lub 
zewnętrzna; 

 obsługa DirectX 12 i OpenGL 4.4 lub równoważnych 

 wynik testu Passmark G3D mark minimum 1054 pkt. 

Pamięć RAM (o parametrach nie 

gorszych niż) 
 8 GB; 

Pamięć masowa (o parametrach nie 

gorszych niż) 
 dysk w technologii SSD M.2 PCIe 

 pojemność dysku (nie mniejsza niż) 512 GB; 

Karta łączności bezprzewodowej  
(o parametrach nie gorszych niż) 

 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)  

 Bluetooth 5 

Bateria 
 Min. 3 komorowa Li-jon. 

 Min. 4000 mAh 

Multimedia (o parametrach nie gorszych 

niż) 

 wbudowane głośniki stereo 

 wbudowana kamera internetowa z zaślepką 

 wbudowane dwa mikrofony 

 czytnik linii papilarnych 

Wyposażenie  (o funkcjonalności nie 

gorszej niż) 

 klawiatura podświetlana, białe podświetlenie 

 klawiatura odporna na zachlapanie 

 aluminiowa pokrywa matrycy 

 aluminiowe wnętrze laptopa 

 wydzielona klawiatura numeryczna 

 płytka dotykowa (touchpad); 

 możliwość zabezpieczenia linką (port kensington lock) 

 szyfrowanie TPM 

Złącza (zestaw minimalny) 

 USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

 USB Typu-C - 1 szt. 

 USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. 

 HDMI 1.4 - 1 szt. 

 Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

 USB 2.0 - 1 szt. 

 RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

 DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Obudowa  dominujący kolor: szary 
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Wymiary i waga 

 waga max. 1.80 kg 

 wysokość max. 189 mm 

 Szerokość max. 364 mm 

 Głębokość max. 245 mm 

SYSTEM OPERACYJNY, OPROGRAMOWANIE 

System operacyjny komputera 

Preinstalowany system operacyjny (pełna licencja 
nieograniczona czasowo), zawierający funkcję: dołączenia 
do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz tworzenia 
automatycznych kopii zapasowych w sieci. 

Zainstalowane oprogramowanie 
biurowe  

 Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 
- arkusz kalkulacyjny, 
- edytor tekstu, 
- klienta poczty elektronicznej, 
- tworzenie prezentacji; 

 oprogramowanie zapewniające otwieranie, 
edytowanie i zapisywanie plików w formatach: docx, 
pptx, xlsx; 

 oprogramowanie w polskiej wersji językowej 
współpracujące z preinstalowanym systemem 
operacyjnym komputera;  

 dożywotnia licencja edukacyjna. 

Dodatkowe wyposażenie 
 Mysz bezprzewodowa 

 Torba na laptopa 
 

Komputer laptop # 2 3 komplety 

Ekran (o parametrach nie gorszych niż) 
 matryca o przekątnej 15,6” 

 rozdzielczość matrycy (minimum) 1920 x 1080, 
powłoka matowa  

Zastosowany procesor  
i wydajność komputera 
(o parametrach nie gorszych niż) 

 Procesor 64 bitowy; 

 Min. 128 GB obsługiwanej pamięci DDR4-2933 

 wynik testu passmark nie gorszy niż 13140 pkt. 

Karta graficzna dedykowana 
(o parametrach nie gorszych niż) 

 wynik testu Passmark G3D mark minimum 3680 pkt. 

 4096 MB GDDR5 (pamięć własna) 

Pamięć RAM (o parametrach nie 

gorszych niż) 
 32 GB; 

Pamięć masowa (o parametrach nie 

gorszych niż) 
 dysk w technologii SSD  

 pojemność dysku (nie mniejsza niż) 1000 GB; 

Karta łączności bezprzewodowej  
(o parametrach nie gorszych niż) 

 Wi-Fi (802.11 ac/a/b/g/n)  

 Bluetooth  

Bateria 
 Litowo-jonowa 

 6-komorowa 

Multimedia (o parametrach nie gorszych 

niż) 

 głośniki stereo 

 wbudowana kamera internetowa 

 wbudowane 2  mikrofony 
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Złącza (zestaw minimalny) 

 USB 3.3 Gen.1 (USB 3.0) – 2 szt. 

 USB Typu-C (z Thunderbolt 3) – 1 szt. 

 HDMI 2.0 – 1 szt. 

 Czytnik kart pamięci microSD – 1 szt. 

 RJ-45 (LAN 10/100/1000 Mbps) – 1 szt. 

 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt. 

 Czytnik Smart Card – 1 szt. 

 DC-in (wejście zasilania) –1 szt. 

Wymiary i waga 

 waga  1.90 kg 

 wysokość 25 mm 

 Szerokość 360 mm 

 Głębokość  225 mm 

SYSTEM OPERACYJNY, OPROGRAMOWANIE 

System operacyjny komputera 

Preinstalowany system operacyjny (pełna licencja 
nieograniczona czasowo), zawierający funkcję: dołączenia 
do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz tworzenia 
automatycznych kopii zapasowych w sieci. 

Zainstalowane oprogramowanie 
biurowe  

 Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 
- arkusz kalkulacyjny, 
- edytor tekstu, 
- klienta poczty elektronicznej, 
- tworzenie prezentacji; 

 oprogramowanie zapewniające otwieranie, 
edytowanie i zapisywanie plików w formatach: docx, 
pptx, xlsx; 

 oprogramowanie w polskiej wersji językowej 
współpracujące z preinstalowanym systemem 
operacyjnym komputera;  

 dożywotnia licencja edukacyjna. 

Dodatkowe wyposażenie 
 Mysz bezprzewodowa 

 Torba na laptopa 

 
 

Komputer laptop # 3 1 komplet 

Procesor 6 rdzeni, 12 wątków, 2.20-4.10 GHz, 9 MB cache 
wynik testu passmark nie gorszy niż 10207 pkt.  

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość 
pamięci RAM 

32 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 

Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB 

Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB 

Typ ekranu Matowy, LED, IPS 

Przekątna ekranu 17,3" 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz 

Karta graficzna wynik testu passmark nie gorszy niż 10465 pkt. 
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Pamięć karty graficznej 8192 MB GDDR5 (pamięć własna) 

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany mikrofon 

Kamera internetowa 1.0 Mpix 

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps 

 Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) 

 Moduł Bluetooth 

Złącza  USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt. 

 USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

 HDMI - 1 szt. 

 Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

 Mini Display Port - 1 szt. 

 Thunderbolt - 1 szt. 

 RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

 Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

 DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Kolor dominujący Czarny 

Dodatkowe informacje  Wydzielona klawiatura numeryczna 

 Wielokolorowe podświetlenie klawiatury 

 Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

 Akcelerometr 

 Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

 Szyfrowanie TPM 

Dołączone akcesoria Zasilacz 

Wysokość 33 mm 

Szerokość 423 mm 

Głębokość 303 mm 

Waga 3,64 kg (z baterią) 

System operacyjny  Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w 
domenie i kontrolę użytkowników w technologii 
ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii 
Group Policy. 

Zainstalowane oprogramowanie 
biurowe  

 Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 
- arkusz kalkulacyjny, 
- edytor tekstu, 
- klienta poczty elektronicznej, 
- tworzenie prezentacji; 

 oprogramowanie zapewniające otwieranie, 
edytowanie i zapisywanie plików w formatach: docx, 
pptx, xlsx; 

 oprogramowanie w polskiej wersji językowej 
współpracujące z preinstalowanym systemem 
operacyjnym komputera;  

 dożywotnia licencja edukacyjna. 

Mysz bezprzewodowa 1 szt. 
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Torba poliester, kieszenie do wyposażenia dodatkowego i 
dokumentów 

 

Projektor # 1 1 sztuka  

Technologia wyświetlania:  3LCD 

Rozdzielczość natywna: 1920 x 1200 (WUXGA) 

Rozdzielczość maksymalna:  1920 x 1200 (WUXGA) 

Format obrazu 16:10 

Jasność 3600 lm 

Kontrast 15 000:1 

Wielkość rzutowanego obrazu 30" - 300" 

Żywotność lampy 6 000 h (tryb normalny) 
10 000 h (tryb ekonomiczny) 

Moc lampy 210 W 

Złącza  Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt. 

 Composite video (RCA) - 1 szt. 

 HDMI - 1 szt. 

 HDMI/MHL - 1 szt. 

 VGA in (D-sub) - 1 szt. 

 USB 2.0 - 1 szt. 

 USB typ B - 1 szt. 

 AC in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Dodatkowe opcje  Możliwość bezprzewodowej łączności 

 Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego 
(Keystone) 

Akcesoria  Pilot 

 Etui  

 Kabel VGA 

 Kabel zasilający  

Wysokość 92 mm 

Szerokość 302 mm 

Głębokość 252 mm 

Waga 2,8 kg 

 

Projektor # 2 1 sztuka  

Obszar zastosowania Projektory 4K 

Technologia DLP 

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa 

Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD 

Format 16:9 

Kontrast 500000 : 1 

Szumy urządzenia 25 dB 

Szumy urządzenia eco 25 dB 

Żywotność lampy 4000 h 
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Stosunek projekcji 1.21-1.59 : 1 

lens shift pionowy 10 % 

Parametry projektora Wbudowany głośnik 

Szerokość 39,2 cm 

Wysokość 11,8 cm 

Szerokość 28,1 cm 

Waga produktu 5,22 

Kolor Biały 

 

Serwer 2 sztuki 

Obudowa Rack (2U) 

Zastosowany procesor i wydajność 
komputera (o parametrach nie gorszych 

niż) 

 Procesor 64 bitowy; 

 obsługujący 1 TB pamięci, DDR4-2400; 

 wynik testu passmark nie gorszy niż 11219 pkt. 

Pamięć RAM (o parametrach nie 

gorszych niż) 

 32 GB (minimum); 

 możliwość rozbudowy do min. 1,5 TB. 

 Technologia: DDR4 SDRAM – ECC; 

 Znamionowa szybkość pamięci: 2933 MHz; 

 Faktyczna szybkość pamięci: 2400 MHz; 

 Ilość slotów 24; 

Napędy dyskowy 
 Typ: SSD - hot-swap - 2.5" 

 Pojemność: 480 GB  

Kontroler pamięci masowej 

 Rodzaj interfejsu kontrolera: SAS 12Gb/s; 

 Poziom RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 
RAID 50, RAID 60; 

 Wielkość bufora: 2GB; 

Wnęki 8 (całkowity) / 7 (wolna) x hot-swap 3,5" 

Sloty 4 PCIe 3.0 x8 

Złącza  

 USB 3.0 (2 szt.); 

 USB 2.0 (2 szt.) 

 RS-232 

 RJ-45 (4 szt.); 

 2xVGA 

Zasilacz 2 x 750 W 

Szerokość 48.2 cm 

Głębokość 75.134 cm 

Wysokość 8.68 cm 

Akcesoria 
 bezel,; 

 szyny obudowy bez ramienia do porządkowania kabli; 

 

Macierz 2 sztuki 

Procesor Procesor 64 bitowy o architekturze x86; 
Min. 256 GB obsługiwanej pamięci DDR4-2133 
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Wynik testu passmark nie gorszy niż 1596 pkt. 

Pamięć RAM 4 GB (DDR4) 

Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 12 szt. 

Rodzaje wyjść / wejść 12 Gbit/s 

Protokoły sieciowe  AFP 

 iSCSI 

 Serwer DLNA 

 Serwer FTP 

 Serwer VPN 

 Wake-On-LAN 

System plików dla dysków 
zewnętrznych 

 FAT 

 TFS 

 HFS+ 

 EXT3 

 EXT4 

 Btrfs 

System plików  EXT4 

 Btrfs 

Dodatkowe informacje  Cloud Station 

 Surveillance Station - obsługa kamer IP 

 Szyfrowanie woluminów 

Wysokość 88 mm 

Szerokość 482 mm 

Głębokość 696 mm 

Waga 13,2 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor # 1 1 sztuka 
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Monitor komputerowy (o parametrach 

nie gorszych niż) 

 monitor w technologii LED,VA (lub równoważnej, lub 
lepszej), formatu 21:9; 

 przekątna ekranu minimum 34”; 

 rozdzielczość (nie gorsza niż) 2560x1080; 

 kontrast (nie gorszy niż) – typowy 3000 : 1; 
dynamiczny 50 000 000 :1; 

 jasność (nie gorsza niż) – typowa 300 cd/m2; 

 kat widzenia dla CR>10, (nie gorszy niż) 178°/178°; 

 częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz 

 złącza: 
- HDMI - 2 szt. 
- DisplayPort - 1 szt. 
- Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 
- USB 2.0 typ B - 1 szt. 
- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. 
- AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 wbudowane głośniki o mocy (minimum) 2 x 5W; 

 kabel do połączenia monitora z gniazdem wysokiej 
rozdzielczości komputera; 

 zasilanie 230V AC 50 Hz. 

 

Tablet  1 sztuka  

Typ wyświetlacza:  Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS  

Przekątna wyświetlacza:  10.4"  

Rozdzielczość:  2000 x 1200 pikseli  

pamięć wbudowana:  64 GB  

pamięć RAM:  4 GB DDR4 

interfejsy komunikacyjne:  

 Modem LTE 

 Wbudowany moduł GPS  

 Moduł Bluetooth 

 Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac  

Złącza:  

 USB Type-C - 1 szt. 

 Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 

 Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

 Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. 

wbudowany mikrofon:  tak   

wbudowane głośniki:  stereo   

aparat fotograficzny z tyłu:   8 Mpix   

aparat fotograficzny z przodu :  5  Mpix   

pojemność akumulatora:  7040 mAh   

ładowanie przez USB:   tak   

inne cechy:   Akcelerometr 

 Czujnik Halla 

 Czujnik światła 

 Żyroskop 
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obudowa aluminiowa 

Szerokość:   154 mm   

Wysokość:   245 mm   

Grubość:   7 mm   

Waga (nie więcej niż) 460 g   

Akcesoria:   zasilacz, kabel USB Type-C, rysik 

System operacyjny:  
preinstalowany system operacyjny dla urządzeń 
mobilnych (pełna licencja nieograniczona czasowo)  

Spełnione normy jakościowe:  CE  

 

Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka 

Rodzaj Kolorowa 

Format papieru A4 

DRUK  

Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600 

Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 600 

Prędkość druku - czerń [str/min] 27 

Prędkość druku - kolor [str/min] 27 

Obciążenie [str/mies] 50 000 

Automatyczny druk dwustronny Nie 

SKANER  

Podajnik automatyczny (ADF) Tak 

Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200 

Skanowanie dwustronne Nie 

Skanowanie do e-mail Tak 

KOPIOWANIE  

Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600 

Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 27 

Automatyczne kopiowanie 
dwustronne 

nie 

Zmniejszanie/powiększanie [%] 25 - 400 

FIZYCZNE  

Wysokość [cm] 40 

Szerokość [cm] 41.6 

Głębokość [cm] 47.2 

Waga [kg] 23.3 

TECHNICZNE  

Pamięć 512 MB 

Wyświetlacz Tak 

Przekątna wyświetlacza [cal] 4.3 

Obsługiwany papier  Etykiety 

 Koperty 

 Papier błyszczący 

 Papier broszurowy 

 Papier dziurkowany 

 Papier ekologiczny 

 Papier fotograficzny 

https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
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 Papier kolorowy 

 Pocztówki 

Pojemność odbiornika głównego 150 arkuszy 

Złącza  RJ-45 

 USB 

Wi Fi Tak 

Praca w sieci przewodowej Tak 

 
 

Drukarka laserowa 1 sztuka 

Technologia druku laserowa (mono) 

Format druku A4 

Podajnik papieru 150 arkuszy 

Taca odbiorcza  100 arkuszy 

Pamięć 64 MB 

Wydajność 10000 str/mies 

DRUK    

Rozdzielczość w czerni 1200 x 1200 dpi 

Szybkość druku w czerni 20 str/min 

Obsługiwane formaty nośników  A4, A5, B5, B5-JIS, koperty, Oficio 

Druk dwustronny ręczny 

PARAMETRY FIZYCZNE    

Wymiary (szer. x wys.x gł.)  331 x 248 x 350 mm 

Waga  4,1 kg 

Wyposażenie  instrukcja obsługi, toner startowy 

Obsługiwane systemy  
Windows®: 7 (32-/64-bitowy), 2008 Server R2, 8 (32-/64-
bitowy), 8.1 (32-/64-bitowy), 10 (32-/64-bitowy), 2012 
Server, 2016 Server 

 

Komputer mini PC 5 sztuk 

Obudowa, płyta główna   Obudowa typu mini PC;  

 Maksymalne wymiary obudowy:  

 117 x 112 x 51 mm  

 płyta główna zgodna z parametrami procesora i innych 
podzespołów.  

Zastosowany procesor   
(o parametrach nie gorszych niż)  

 Procesor w litografii nie gorszej niż  

 14nm;  

 64 bitowy zestaw instrukcji;  

 cache 6 MB;  

 liczba rdzeni minimum 4;  

 liczba wątków przetwarzania minimum 8;  

 częstotliwość bazowa procesora nie mniej niż 2.3 GHz;  

 obsługa 32GB pamięci DDR4-2400, LPDDR3-2133 

 obsługa magistrali PCI Express 3.0 (12 linii lub więcej);  

 CPU Mark nie gorszy niż 8279 (PassMark Software)  

https://www.morele.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjetpro-m479fnw-w1a78a-6063765/?gclid=EAIaIQobChMIss20lPvm7AIVldGyCh1Mjw6MEAQYASABEgKzV_D_BwE
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=503602940
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442221180
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442250354
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442248416
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442263856
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442244916
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442257946
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1442215432
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Karta graficzna  
(o parametrach nie gorszych niż)  

 Karta graficzna zintegrowana z procesorem, lub 
zewnętrzna;  

 częstotliwość podstawowa układu graficznego (nie 
gorsza niż) 300MHz;  

 częstotliwość dynamiczna (maksymalna dla procesora 
wideo nie gorsza niż) 1.05 GHz;  

 obsługa pamięci wideo – do 32GB (min.)  

 obsługa rozdzielczości (HDMI, DP) - 4096x2304 pikseli;  

 obsługa DirectX 12 i OpenGL 4.5  

 G3D Mark nie gorszy niż 1811 (PassMark Software)  

Pamięć RAM (o parametrach nie gorszych 

niż)  
 8GB (minimum);  

 technologia DDR4 2400 MHz.  

Pamięć masowa (o parametrach nie 
gorszych niż)  

 Dysk(1) w technologii SSD;  

 pojemność dysku (nie mniejsza niż) 256GB;  

 Dysk(2) mechaniczny HDD;  

 pojemność dysku (nie mniejsza niż) 1 TB 

Karta sieciowa LAN (o parametrach nie 

gorszych niż)  
 Zintegrowana, Ethernet 10/100/1000;  

 WLAN ac/a/b/g/n  

 Bluetooth 5.0  

Karta dźwiękowa (o parametrach nie 

gorszych niż)  
Zintegrowana, standard HD Audio.  

Złącza  z tyłu obudowy (zestaw 

minimalny)  
 USB 3.0 – 2 złącza;  

 Port thunderbolt – 1 złącze 

 DisplayPort i/lub HDMI – 1 złącze;  

 Ethernet 10/100/1000 – 1 złącze;  

Złącza  z przodu obudowy (zestaw 

minimalny)  
 USB 3.0 – 2 złącza;  

 W tym USB Powered – 1 złącze;  

 wejście / wyjście audio – 1 złącze;  

Zasilanie  Zasilacz zewnętrzny 230 V AC 50Hz  

 

Ekran projekcyjny 2 sztuki 

Ekran projekcyjny (o parametrach nie 

gorszych niż) 

 Przekątna 42" 

 Panel IPS LED 

 Rozdzielczość fizyczna (nie mniejsza niż) 1920x1080 
(FullHD) 

 Format obrazu 16:9 

 Jasność  700 cdm²  

 Kontrast statyczny  1300:1 

 Czas reakcji 8ms 

 Kąty widzenia  ▷ 178° △ 178° 

 Powierzchnia robocza szer. x wys. 

 927.94 x 521.96mm, 36.5 x 20.5" 

 Odświeżanie  60Hz 

 Plamka 0.4833mm 

 Orientacja - pozioma, pionowa 
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Interfejsy, złącza nie mniej niż 

 USB 1x 2.0 

 VGA x1 

 Kompozyt RCA x1 

 DVI x1 

 HDMI x2 

 DisplayPort x1 

 RCA (L/R) x1 

 Głośniki wbudowane 

 Mini jack x1 we x1 wy 

 DisplayPort x1 

 Sterowanie 

 RJ45 (LAN) x1 

 IR x1 

 RS-232c x1 

Akcesoria w zestawie 
 Pilot 

 Kable - zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c 

Wymiary  

 47 x 541 x 71mm 

 Waga (bez opakowania) (max) 15.3kg 

 Przekątna (obszar widoczny, nie mniej niż) 106cm; 
41.9" 

 

Zestaw: komputer stacjonarny  
z monitorem + zasilacz awaryjny 

2 komplety 

Platforma  Płyta główna zgodna z parametrami procesora i innych 
podzespołów  

Procesor (co najmniej)  Minimum 12654  punktów w Passmark CPU  
Mark (weryfikacja: http://www.passmark.com/)  

Ilość rdzeni (co najmniej)  6  

Rodzaj chłodzenia procesora   Wentylator  

 Radiator  

Ilość pamięci operacyjnej (co najmniej)  16 GB  

Rodzaj pamięci  DDR4-2400 (PC4-19200) 

Typ dysku twardego 1 SSD M.2 / SSD PCIe 

Pojemność dysku twardego 1 (co najmniej)  512 GB  

Typ dysku twardego 2 Magnetyczny SATA/600 

Pojemność dysku twardego 2 (co najmniej) 1000 GB 

Napęd optyczny  DVD+/-RW SATA  

Karta graficzna (co najmniej)  Minimum  1549 punktów w Passmark G3D Mark 
(weryfikacja: http://www.passmark.com/)  

Karta dźwiękowa  Zintegrowana HD  

Komunikacja Karta sieciowa 10/100/1000, bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11 
a/b/g/n/ac) 

Złącza na przednim panelu obudowy (co 

najmniej)  
 Audio (We/Wy) 

 2x USB 2.0  

 2x USB 3.0  

 Czytnik kart pamięci 
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Złącza na tylnym panelu (co najmniej)    Audio  

 2x USB 2.0  

 1x RJ45  

 1x VGA  

 1x HDMI  

 2x USB 3.0 

 1x Wejście zasilania  

Wolne złącza na płycie głównej   PCI (1) 

 PCI-Express x1 (2)  

 PCI-Express x16 (1)  

Obudowa:  Tower  

Zasilacz (co najmniej)  260 W  

System operacyjny  Preinstalowany system operacyjny z oryginalnym 
nośnikiem (pełna licencja nieograniczona czasowo), 
zawierający funkcję:  
dołączenia do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz 
tworzenia automatycznych kopii zapasowych w sieci   

Akcesoria  Klawiatura, mysz, instrukcja obsługi komputera  

Wymiary (nie większe niż)  Wysokość 324 mm 

 Szerokość 154 mm 

 Głębokość 293 mm 

Monitor  

Typ  Monitor LCD  

Przekątna ekranu  23,6 do 24,1 ”  

Format ekranu monitora  16:9 

Panel LCD  IPS 

Technologia podświetlenia  LED  

Rozdzielczość obrazu (co najmniej)  1920 x 1080 pikseli  

Liczba wyświetlanych kolorów (co najmniej)  16,7 mln  

Jasność (co najmniej)  250 cd/m2  

Wielkość plamki  0,275 mm  

Kąt widzenia pion  178°  

Kąt widzenia poziom  178°  

Wbudowane głośniki  2 szt.  

Pozostałe złącza  1x wejście audio (stereo mini-jack)  

Złącza wejściowe   DisplayPort 

 15-stykowe D-Sub  

 HDMI  

 USB 2.0 – 2szt. 

System VESA  100 x 100 mm  

Masa netto (nie więcej niż)  4,8 Kg  

Regulacja wysokości (nie mniej niż) 130 mm 

Funkcja Pivot 90° 

Kąt pochylenia (nie mniej niż) 22° w górę; 5° w dół 
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Kable w zestawie  Zasilający 

 USB 

 HDMI 

Zasilacz awaryjny  

Moc wyjściowa (nie mniej niż)  325 VA  

Moc wyjściowa (nie mniej niż)  195 W  

Napięcie wejściowe  230 V  

Częstotliwość  63 Hz  

Czas ładowania   6 godzin  

Ilość gniazd wyjściowych  6 sztuki  

Sygnalizacja (nie mniej niż)  Akustyczna, diody LED  

Rodzaj gniazd   IEC 320 C13|IEC Jumpers   

 

Komputer stacjonarny z dedykowaną 
kartą graficzną z monitorem + zasilacz 

awaryjny 
1 komplet 

Platforma  Płyta główna zgodna z parametrami procesora i innych 
podzespołów  

Procesor (co najmniej)  Minimum 17320  punktów w Passmark CPU  
Mark (weryfikacja: http://www.passmark.com/)  

Ilość rdzeni (co najmniej)  8 

Rodzaj chłodzenia procesora  Wentylator  
Radiator  

Ilość pamięci operacyjnej (co najmniej)  16 GB  

Rodzaj pamięci  DDR4-2666 

Typ dysku twardego 1 SSD M.2 / SSD PCIe 

Pojemność dysku twardego 1 (co najmniej)  1000 GB  

Karta graficzna (co najmniej)  Minimum  14077 punktów w Passmark G3D Mark 
(weryfikacja: http://www.passmark.com/)  

Karta dźwiękowa  Zintegrowana HD  

Komunikacja  Karta sieciowa 2.5 GBASE-T,  

 bluetooth,  

 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 

Złącza na przednim panelu obudowy  
(co najmniej)  

 Audio (1x We/ 1x Wy) 

 1x USB-C  

 3x USB 3.0  

 Czytnik kart pamięci 

Złącza na tylnym panelu (co najmniej)    USB 2.0 - 6 szt. 

 USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 

 USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt. 

 USB Type-C - 1 szt. 

 Wejście/wyjścia audio - 6 szt. 

 Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (S/PDIF) - 1 szt. 

 Wyjście S/PDIF - 1 szt. 

 RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
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 DVI (karta graficzna) - 1 szt. 

 HDMI (karta graficzna) - 1 szt. 

 Display Port (karta graficzna) - 1 szt. 

 AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Wolne złącza na płycie głównej   SATA III - 3 szt. 

 Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. 

 Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. 

Obudowa:  Tower  

Zasilacz (co najmniej)  550 W  

System operacyjny  Preinstalowany system operacyjny z oryginalnym 
nośnikiem (pełna licencja nieograniczona czasowo), 
zawierający funkcję:  
dołączenia do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz 
tworzenia automatycznych kopii zapasowych w sieci   

Akcesoria  Klawiatura, mysz, instrukcja obsługi komputera  

Wymiary (nie większe niż)  Wysokość 482 mm 

 Szerokość 223 mm 

 Głębokość 432 mm 

Monitor  2 sztuki 

Typ  Monitor LCD  

Przekątna ekranu  23,6 do 24,1 ”  

Format ekranu monitora  16:9 

Panel LCD  IPS 

Technologia podświetlenia  LED  

Rozdzielczość obrazu (co najmniej)  1920 x 1080 pikseli  

Liczba wyświetlanych kolorów (co najmniej)  16,7 mln  

Jasność (co najmniej)  250 cd/m2  

Wielkość plamki  0,275 mm  

Kąt widzenia pion  178°  

Kąt widzenia poziom  178°  

Wbudowane głośniki  2 szt.  

Pozostałe złącza  1x wejście audio (stereo mini-jack)  

Złącza wejściowe   DisplayPort 

 15-stykowe D-Sub  

 HDMI  

 USB 2.0 – 2szt. 

System VESA  100 x 100 mm  

Masa netto (nie więcej niż)  4,8 Kg  

Regulacja wysokości (nie mniej niż) 130 mm 

Funkcja Pivot 90° 

Kąt pochylenia (nie mniej niż) 22° w górę; 5° w dół 

Kable w zestawie  Zasilający 
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 USB 

 HDMI 

Zasilacz awaryjny  

Moc wyjściowa (nie mniej niż)  325 VA  

Moc wyjściowa (nie mniej niż)  195 W  

Napięcie wejściowe  230 V  

Częstotliwość  63 Hz  

Czas ładowania   6 godzin  

Ilość gniazd wyjściowych  6 sztuki  

Sygnalizacja (nie mniej niż)  Akustyczna, diody LED  

Rodzaj gniazd   IEC 320 C13|IEC Jumpers  

 

Przełącznik sieciowy PoE # 1 8 sztuk 

Konstrukcja płytka PCB do zabudowy; 

Ilość portów Ethernet 100MB 6; 

Ilość portów PoE 5; 

Dopuszczalna moc na wyjściu PoE ≥ 40W; 

Zasilanie   12 – 56V DC; 

 możliwość zasilania urządzenia przez LAN PoE; 

 
 

Przełącznik sieciowy PoE # 2 3 sztuki 

Zarządzalny przełącznik sieciowy 
warstwy  

 

konstrukcja montaż RACK 19” 

ilość portów RJ45 Ethernet 1GB 48; 

ilość portów PoE 48; 

standard PoE IEEE 802.3af/at 

ilość portów SFP+ 10GB 4; 

dopuszczalna moc na wyjściu PoE ≥ 30W (wraz z portami 60W) 

ilość portów z budżetem PoE 60W ≥ 8 

całkowity budżet PoE ≥ 380W 

switching capacity ≥ 170 Gps 

Maximum Packet Forwarding Rate ≥ 130 Mpps 

pamięć buforowa pakietów ≥ 3MB / urządzenie 

MTBF ≥ 160 000 h 

uchwyt do montażu w RACK 19”  w zestawie 

możliwość stackowania tak 

wyposażenie dodatkowe: 1 szt. kabel połączeniowy SFP+10G długości 1m 
(połączenie miedziane współosiowe lub światłowodowe) 

 
 

Przełącznik sieciowy PoE # 3 2 sztuki 

Zarządzalny przełącznik sieciowy 
warstwy  

 

konstrukcja montaż RACK 19” 
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ilość portów RJ45 Ethernet 1GB 24 

ilość portów PoE 24 

standard PoE IEEE 802.3af/at 

ilość portów SFP+ 10GB 4 

dopuszczalna moc na wyjściu PoE ≥ 30W 

ilość portów z budżetem PoE 60W ≥ 4 

całkowity budżet PoE ≥ 190 W 

switching capacity ≥ 120 Gps 

Maximum Packet Forwarding Rate ≥ 130 Mpps 

pamięć buforowa pakietów ≥ 1,5 MB / urządzenie 

MTBF ≥ 1,5 MB / urządzenie 

uchwyt do montażu w RACK 19”  w zestawie 

możliwość stackowania tak 

wyposażenie dodatkowe 1 szt. kabel połączeniowy SFP+10G długości 1m 
(połączenie miedziane współosiowe lub światłowodowe) 

 

Przełącznik sieciowy PoE # 4 3 sztuki 

Niezarządzalny przełącznik sieciowy  

ilość portów RJ45 Ethernet 1GB 9 minimum 

ilość portów PoE 8 minimum 

standard PoE IEEE 802.3af/at 

ilość portów SFP+ 1GB 1 

dopuszczalna moc na wyjściu PoE ≥ 30W 

całkowity budżet PoE ≥ 60W 

wydajność przełączania ≥ 20 Gps 

tablicy adresów MAC ≥ 4k 

szerokość urządzenia ≤ 210 mm (możliwość umieszczenia w 10” szafce RACK) 

 

Komputer klasy stacja robocza  
z dedykowaną kartą graficzną 

2 komplety 

obudowa  tower lub minitower 

procesor   

ilość rdzeni 10 

częstotliwość bazowa 2,8 GHz 

pamięc cache 20MB 

szybkość magistrali 8GT/s 

CPU Mark 17400 (wg PassMark Software) 

pamięć RAM 32GB DDR4-2933 

dysk #1    M.2 PCIe NVMe 521 GB 

dysk #2    SSD premium 500 GB 

karta LAN Ethernet 10/100/1000 

porty USB 3.0 4 tył, 1 przód 

porty USB 2.0 2 tył, 2 przód 

porty USB 3.1 typ C 1 przód 

wbudowana karta dźwiękowa  

wbudowana karta graficzna  
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rozdzielczość 4096x2304 

interface DisplayPort 

zainstalowana dedykowana karta 
graficzna (parametry minimalne) 

 

jednocześnie obsługiwane monitory 4 x DisplayPort 

rozdzielczość obsł. 4 x 5120x2880 @ 60Hz 

wbudowana pamięć 4 GB DDR5 

interface pamięci 128 bit 

pasmo obsługi pamięci 96 GB/s 

obsługiwane API DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 2.0, Vulkan 

Pixel Rate ≥ 22 Gpixel/s 

Texture rate ≥ 44 GTexel/s 

FP64 (double performance) ≥ 44 GFLOPS 

Wyposażenie dodatkowe:  

 Klawiatura bezprzewodowa 

 Mysz bezprzewodowa 

DisplayPort – HDMI kabel 3,0 m           4 szt. 

Oprogramowanie Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę 
w domenie i kontrolę użytkowników w technologii 
ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii 
Group Policy. 

Gwarancja producenta typu NBD, on-site  

 

Komputer laptop # 4 2 komplety 

Rozmiar matrycy 15,6”, matowa 

Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 pixeli 

procesor (parametry minimalne)  

ilość rdzeni 4 

częstotliwość bazowa 2,6 GHz 

pamięć cache 8MB 

szybkość magistrali 8GT/s 

CPU Mark 8900 (wg PassMark Software) 

pamięć RAM 8GB DDR4-2933 

pamięć masowa dysk SSD M.2 NVMe 

pojemność 256 GB 

karta LAN Ethernet 10/100/1000 

karta bezprzewodowa WiFi 6 ax/ac/a/b/g/n 
Bluetooth 5.0 

porty USB 3.2 Typ-A 2 

porty USB 3.2 Typ-A Power Share 1 

porty USB 3.2 typ C 1 (z trybem DisplayPort/Thunderbolt) 

substytut myszki płytka dotykowa i wodzik 

klawiatura  podświetlana + blok numeryczny 

wbudowana karta dźwiękowa tak 



 

19 
 

wbudowane głośniki tak 

wbudowany mikrofon tak 

wbudowana karta graficzna 
zintegrowana (parametry minimalne) 

 

rozdzielczość max 4096x2304 

interface HDMI 

obsługiwane monitory 3 jednocześnie 

obsługiwane API DirectX 12, OpenGL 4.5 

wbudowana kamera 1280 x 720 /30fps 

wbudowany czytnik kart pamięci μSD tak 

Oprogramowanie  Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący 
pracę w domenie i kontrolę użytkowników w 
technologii ActiveDirectory, zcentralizowane 
zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu 
w technologii Group Policy. 

 Zainstalowany pakiet najnowszego stabilne 
oprogramowania biurowego zawierający następujące 
elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji, obsługa poczty 
elektronicznej, w pełni wspierający formaty plików 
.docx, .xlsx, .pptx, obsługę makr VB.  

Gwarancja producenta typu NBD, on-site 

Wyposażenie dodatkowe:  

Mysz bezprzewodowa 1 szt. 

Stacja dokująca  połączenie Thunderboldt 3 typ C 

 zasilacz dodatkowy 180W 

 mysz bezprzewodowa 

 klawiatura 

Torba poliester, kieszenie do wyposażenia dodatkowego i 
dokumentów 

  

Monitor:   

przekątna 27” 

technologia AVMA+ 

rozdzielczość 1980 x 1020 

jasność typowa ≥ 300 cd/m2 

kontrast statyczny typ.  ≥ 3000 : 1 

kontrast ACR ≥ 80M:1 

wbudowane głośniki 2 x 2W 

złącza VGA, HDMI, DisplayPort 

  

 

Komputer laptop # 5 2 komplety 

Rozmiar matrycy 15,6”, matowa 

Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 pixeli 

procesor (parametry minimalne)  
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ilość rdzeni 4 

częstotliwość bazowa 1,0 GHz 

pamięc cache 6 MB 

szybkość magistrali 4 GT/s 

CPU Mark 8000 (wg PassMark Software) 

pamięć RAM 8GB DDR4-3200 

pamięć masowa dysk SSD M.2 NVMe 

Pojemność 256 GB 

karta LAN Ethernet 10/100/1000 

karta bezprzewodowa  WiFi  ac/a/b/g/n 

 Bluetooth 

  

porty USB 3.2 Typ-A 2 

porty USB 3.2 typ C 1 

substytut myszki płytka dotykowa 

klawiatura podświetlana tak 

wbudowana karta dźwiękowa tak 

wbudowane głośniki tak 

wbudowany mikrofon tak 

wbudowana karta graficzna 
zintegrowana (parametry minimalne) 

tak 

rozdzielczość max 4096x2304 

interface HDMI 

obsługiwane monitory 3 jednocześnie 

obsługiwane API DirectX 12, OpenGL 4.5 

wbudowana kamera 1 Mpix 

wbudowany czytnik kart pamięci SD tak 

zainstalowany akumulator ≥ 40 Wh 

Oprogramowanie  Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący 
pracę w domenie i kontrolę użytkowników w 
technologii ActiveDirectory, zcentralizowane 
zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu 
w technologii Group Policy. 

 Zainstalowany pakiet najnowszego stabilne 
oprogramowania biurowego zawierający następujące 
elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji, obsługa poczty 
elektronicznej, w pełni wspierający formaty plików 
.docx, .xlsx, .pptx, obsługę makr VB.  

Gwarancja producenta typu NBD, on-site 

Mysz bezprzewodowa 1 szt. 

Torba poliester, kieszenie do wyposażenia dodatkowego i 
dokumentów 

 

Komputer laptop  # 6 1 komplet 

Rozmiar matrycy 15,6”, matowa, IPS 
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Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 pixeli 

procesor (parametry minimalne)  

ilość rdzeni 6 

częstotliwość bazowa 2,7 GHz 

pamięc cache 12MB 

szybkość magistrali 8GT/s 

CPU Mark 13240 (wg PassMark Software) 

pamięć RAM 32 GB DDR4-2933 

pamięć masowa dysk SSD M.2 NVMe 

pojemność 1 TB 

karta LAN Ethernet 10/100/1000 

karta bezprzewodowa WiFi 6 ax/ac/a/b/g/n 
Bluetooth 5.0 

porty USB 3.2 Typ-A 2 

porty USB 3.2 Typ-A Power Share 1 

porty USB 3.2 typ C 1 (z trybem DisplayPort/Thunderbolt) 

substytut myszki płytka dotykowa i wodzik 

klawiatura  podświetlana + blok numeryczny 

wbudowana karta dźwiękowa tak 

wbudowane głośniki tak 

wbudowany mikrofon tak 

wbudowana dedykowana karta 
graficzna  (parametry minimalne) 

 

rozdzielczość obsł. 4 x 5120x2880 @ 60Hz 

wbudowana pamięć 4 GB DDR5 

interface pamięci 128 bit 

pasmo obsługi pamięci 96 GB/s 

obsługiwane API DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 1.2, Vulkan 

Pixel Rate ≥ 23 Gpixel/s 

Texture rate ≥ 46 GTexel/s 

FP64 (double performance) ≥ 46 GFLOPS 

wbudowana kamera tak 

wbudowany czytnik kart pamięci μSD tak 

Akumulator ≥ 68 Wh 

Oprogramowanie  Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący 
pracę w domenie i kontrolę użytkowników w 
technologii ActiveDirectory, zcentralizowane 
zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu 
w technologii Group Policy. 

 Zainstalowany pakiet najnowszego stabilne 
oprogramowania biurowego zawierający następujące 
elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji, obsługa poczty 
elektronicznej, w pełni wspierający formaty plików 
.docx, .xlsx, .pptx, obsługę makr VB.  

Gwarancja producenta typu NBD, on-site 
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Wyposażenie dodatkowe:  

Mysz bezprzewodowa 1 szt. 

Torba poliester, kieszenie do wyposażenia dodatkowego i 
dokumentów 

 
 

Monitor do pracy ciągłej 24/7 # 1  4 sztuki 

Monitor LCD dedykowany do pracy 
ciągłej 24/7 

Tak  

Rozmiar matrycy 41-43”, AMVA 

Rozdzielczość natywna matrycy 1920 x  1080 pixeli 

jasność typowa ≥ 500 cd/m2 

kontrast statyczny typ. ≥ 400 : 1 

czas reakcji (szary-szary)  ≤ 8 mS 

zestaw złącz wejściowych DIsplayPort, HDMI, VGA (zestaw minimum) 

wbudowany czujnik oświetlenia, 
możliwość regulacji jasności zależnie 
od oświetlenia 

Tak  

wbudowane głośniki 2 x 10W 

wyposażenie dodatkowe: kabel połączeniowy DP–HDMI długości 3m 

 

Monitor do pracy ciągłej 24/7 # 2 2 sztuki 

Monitor LCD dedykowany do pracy 
ciągłej 24/7 

Tak  

Rozmiar matrycy 49-52”, IPS lub AMVA 

Rozdzielczość natywna matrycy 1920 x  1080 pixeli 

jasność typowa ≥ 450 cd/m2 

kontrast statyczny typ. ≥ 4000 : 1 

czas reakcji (szary-szary)  ≤ 6,5 mS 

zestaw złącz wejściowych DIsplayPort, HDMI, VGA (zestaw minimum) 

wbudowany czujnik oświetlenia, 
możliwość regulacji jasności zależnie 
od oświetlenia 

Tak  

wbudowane głośniki 2 x 10W 

wyposażenie dodatkowe: kabel połączeniowy DP–HDMI długości 3m 
stopki, stojak do ustawienia na stole 

 
 
 

Oprogramowanie do tworzenia  
i edycji dokumentów w formacie PDF 

4 licencje 

Wersja językowa  Polsk wersja językowa 

Licencja Wieczysta 
Na urządzenie 

Funkcjonalność programu 

 Konwertowania, podpisywania, wysyłania i 
porządkowania dokumentów na dowolnym 
urządzeniu. 

 Montowanie portfolio PDF — łączenie szerokiej gamy 
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typów plików w postaci dopracowanego, 
zorganizowanego portfolio PDF. Stosowanie 
zaprojektowanych profesjonalnie układów, motywów 
wzrokowych i palet kolorów. Łatwe dodawanie logo i 
kolorów korporacji, aby przedstawić markę. 

 Automatyzacja zadań za pomocą kreatora działań —
tworzenie, organizowanie, wykonywanie i 
udostępnianie sekwencji często używanych kroków, 
stosowanych w przypadku pojedynczych jak i 
zestawów plików PDF. 

 Tworzenie interaktywnych formularzy —
konwertowanie istniejących formularzy do postaci 
wypełnianych formularzy PDF z inteligentnym 
rozpoznawaniem zawartości pola lub tworzenie ich za 
pomocą dostępnych szablonów. 

 Konwertowanie plików PDF na dokumenty programu 
PowerPoint. 

 Konwertowanie plików PDF na arkusze programu Excel 
Dokument PDF można przekształcić (w całości lub w 
części) w obsługujący edytowanie arkusz kalkulacyjny 
programu Excel.  

 Śledzenie i organizowanie odpowiedzi w programie. 
Szybkie zbieranie danych i eksportowanie ich do 
arkuszy kalkulacyjnych do analizy.  

 Trwałe usuwanie informacji — narzędzia redakcyjne 
umożliwiają trwałe usunięcie wrażliwych informacji, w 
tym także określonych fragmentów tekstu czy 
ilustracji. Łatwe znajdowanie wszystkich informacji 
zawartych w dokumentach, w tym także w 
metadanych, adnotacjach, załącznikach, polach 
formularza, warstwach i zakładkach, a także usuwanie 
ich, gdy to konieczne.  

 Możliwość porównywania dokumentów PDF — 
poprzez identyfikowanie różnic między 
poszczególnymi wersjami pliku PDF (min. dwoma 
wersjami) dzięki analizie przez program obu plików i 
podświetleniu zmian w tekście i obrazach.  

 Zgodność ze standardem PDF i standardami 
dostępności — możliwość potwierdzenia, że 
dokumenty są zgodne ze standardem typu PDF/A, 
PDF/E i PDF/X ISO oraz naprawienia tych, które nie są. 
Sprawdzanie i dostosowywanie dokumentów w celu 
zapewnienia ich dostępności dla ludzi 
niepełnosprawnych.  

 Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać 
spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji. 

 Zgodność  obsługa systemów 32- i 64-bitowych oraz 
zgodność z Windows 10 i nowszymi.  
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Oprogramowanie do tworzenia 
rysunków 2D 

 

3 licencje 

Licencja Roczna (12 miesięcy) 

Funkcjonalność programu 

 Konwersja z PDF na geometrię i tekst 

 Łączenie tekstu i obiektów Mtext w jeden obiekt Mtext 

 Tworzenie i modyfikowanie komentarzy w chmurce 

 Zachowywanie i zabezpieczanie rysunków dzięki 
technologii TrustedDWG 

 Efektywność – jest stworzony do tworzenia 
dokumentacji 2D i rysunków za pomocą 
wszechstronnego zestawu narzędzi do rysowania, 
edytowania oraz opisywania.  

 Narzędzia do kreślenia – wykorzystuje standardowe 
kształty, takie jak linie, wielokąty, łuki, okręgi i elipsy, 
aby tworzyć proste lub złożone rysunki 2D.  

 Modyfikowanie obiektów – Zmiana istniejących 
geometrii za pomocą takich poleceń jak rozciągnij, skala 
i obróć. Polecenia tworzenia nowych obiektów, 
kopiowania, odsunięcia i lustra.  

 Opisywanie rysunków – Uzupełnianie rysunków opisami 
tekstowymi, wymiarowaniami i kreskowaniami.  

 Udoskonalenia w zakresie konwersji tekstu na tekst 
wielowierszowy - Narzędzie Połącz tekst umożliwia 
konwersję kombinacji obiektów tekstowych i obiektów 
tekstu wielowierszowego na pojedynczy obiekt tekstu 
wielowierszowego.  

 Format plików DWG – Zapisywanie i udostępnianie 
plików rysunków 2D, korzystając z opracowanej 
technologii DWG, gwarantującej spójność i wierność 
danych.  

 Usprawnienia w zakresie importu plików PDF- Narzędzie 
rozpoznawania tekstu SHX, szybko przekształcić 
zaimportowaną geometrię PDF na tekst i obiekty tekstu 
wielowierszowego.  

 Współpraca połączona - Udostępnianie i używanie 
danych z plików PDF i DGN.  

 Publikowanie i drukowanie – Tworzenie 
wieloarkuszowych pliki DWF, DWFx lub PDF albo 
drukowanie zestawów rysunków.  

 Wydajność – Szybkie uruchamianie, otwieranie plików i 
reakcja na polecenia. Wykorzystanie mocy 
nowoczesnych systemów dzięki obsłudze przyspieszenia 
sprzętowego.  

 Zgodność – Zgodność z DWG, obsługa systemów 32- i 
64-bitowych oraz zgodność z Windows 10 i nowszymi.  

 Aktualizacja do najnowszych wersji oprogramowania  
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Program do pracy z plikami PDF  
i digitalizacji dokumentów 

1 licencja 

Podstawowa funkcjonalność Edycja dokumentów PDF 

Tworzenie i konwersja dokumentów PDF 

Digitalizacja dokumentów papierowych i skanów za 
pomocą OCR 

Porównanie dokumentów w różnych formatach 

Formaty wejściowe 
 

 PDF (2.0 lub starszy), w tym PDF/A, PDF/UA 

 Formaty graficzne* : TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS* 

 Formaty edytowalne** : DOC(X), XLS(X), PPT(X), 
VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP 

Formaty eksportowanych plików 
 

 PDF, w tym PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u), 
PDF/UA 

 Formaty graficzne: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, 
BMP, PCX, DjVu 

 Formaty edytowalne: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, 
RTF, TXT, CSV, ODT 

 Formaty książek elektronicznych: EPUB®, FB2 

Obsługiwane aplikacje  Microsoft Word 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 
2010 (14.0), 2007 (12.0) 

 Microsoft Excel 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 
2010 (14.0), 2007 (12.0) 

 Microsoft PowerPoint 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 
(15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0) 

 Microsoft SharePoint 2013, SharePoint Server 2013, 
2016, 2019 

 Apache OpenOffice Writer 4.1 

 LibreOffice Writer 5.2, 6.1 

Język interfejsu  polski 

  

Komputer klasy stacja robocza  dla 
potrzeb wymagających aplikacji 
obliczeniowych z szerokimi 
możliwościami rozbudowy 

1 komplet 

obudowa  Tower 

 możliwość zainstalowania 6 dysków 2,5” lub 5 dysków 
3,5” 

 minimum dwie kieszenie dysków hot swap 

 wielokanałowy system chłodzenia 

zasilacz ≥ 950W 

płyta główna płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na 
zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego 
urządzenia;  
możliwość zainstalowania 2 procesorów (opisanych 
poniżej) 
pełna obsługa pamięci ECC realizowana w chipsecie 
możliwość zainstalowania 2 kart graficznych (o łącznej 
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mocy  ≥ 500W) 
obsługa ≥ 256 GB RAM  SDRAM DDR4 2933 MHz RDIMM 
ECC  
≥ 6 złączy SATA 6 
złącze SATA dla napędu optycznego 
wyposażona w złącza PCI:  
min. 2 złącza PCI Express x16 Gen.3, 
min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.3 (elektr. x8), 
min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.2 (elektr. x4), 
min. 1 złącze PCI Express x1, 
min. 1 złącze PCI, 
min. 12 złączy DDR4/RDIMM z obsługą do 384GB pamięci 
RAM 
układ szyfrowania TPM 

procesor (parametry minimalne)  ilość rdzeni - 10 

 częstotliwość bazowa - 2,2 GHz 

 pamięć cache - ≥ 13,75 MB 

 osiągnięcia w teście integer rates (wg spec.org) lepsze 
niż 55 pktCPU Mark - ≥ 14400 (wg PassMark Software) 

 obsługa pamięci ECC 

pamięć RAM 32 GB DDR4 2933 MHz 

dysk #1  M.2 PCIe NVMe - 512 GB 

 wydajność przy odczycie nie gorsza niż 2100 MB/s 

 wydajność przy zapisie sekwencyjnym nie gorsza niż 
1200MB/s 

karta LAN Ethernet 10/100/1000 

porty USB 3.2 typ A 6 tył, 2 przód 

porty USB 2.0 2 tył, 2 przód  

porty USB 3.2 typ C 2 przód 

port RS 232 TAK 

Karta dźwiękowa wbudowana karta dźwiękowa, uniwersalne gniazdo audio 
z przodu, we i wy audio z tyłu 

karta graficzna (parametry minimalne)  Dedykowana karta graficzna  

 jednocześnie obsługiwane monitory - 3 x 
DisplayPort 

 rozdzielczość obsł. - 3 x 4096x2160 @ 60Hz 

 wbudowana pamięć - 2 GB DDR5  

 interface pamięci - 64 bit 

 pasmo obsługi pamięci - 32 GB/s 

 obsługiwane API - DirectX 12, OpenGL 4.5, Open CL 
2.0, Vulkan 

Wyposażenie dodatkowe  Klawiatura USB 

 Mysz bezprzewodowa 

System operacyjny komputera Zainstalowany najnowszy stabilny 64-bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę 
w domenie i kontrolę użytkowników w technologii 
ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie 
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oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii 
Group Policy. 

Zainstalowane oprogramowanie 
biurowe 

Zainstalowany pakiet najnowszego stabilnego 
oprogramowania biurowego zawierający następujące 
elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program 
do tworzenia prezentacji, obsługa poczty elektronicznej, 
w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, 
obsługę makr VB 

Gwarancja producenta typu NBD, on-site 

 
 
 

Monitor # 2 1 sztuka 

Przeznaczenie produktu  Do domu i biura (Home Office) 

 Dla grafika i fotografa 

Przekątna ekranu 27" 

Powłoka matrycy Matowa 

Rodzaj matrycy LED, IPS 

Typ ekranu Płaski 

Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K) 

Format obrazu 16:9 

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz 

Odwzorowanie przestrzeni barw  DCI-P3: 95% 

 sRGB: 100% 

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld 

HDR Certyfikat Display HDR Xpert 

Czas reakcji 4 ms (GTG) 

Wbudowany kalibrator Nie 

Technologia synchronizacji Adaptive-Sync 

Adaptive-Sync FreeSync™ 

Technologia ochrony oczu  Redukcja migotania (Flicker free) 

 Filtr światła niebieskiego 

Wielkość plamki 0,155 x 0,155 mm 

Jasność 350 cd/m² 

Kontrast statyczny 1 300:1 

Kontrast dynamiczny 100 000 000:1 

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni 

Kąt widzenia w pionie 178 stopni 

Złącza  HDMI - 2 szt. 

 DisplayPort - 1 szt. 

 Wyjście audio - 1 szt. 

 USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. 

 USB Type-C - 1 szt. 

 AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Tuner TV Nie 

Głośniki Tak 
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Moc głośników 2 x 2W 

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak 

Regulacja wysokości (Height) Tak 

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak 

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak 

Możliwość montażu na ścianie - VESA VESA 100 x 100 mm 

Pobór mocy podczas pracy 37 W 

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,1 W 

Kolor Czarny 

Dodatkowe informacje  Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

 Wbudowany HUB USB 

 5-kierunkowy joystick 

 Funkcja Picture-by-Picture (PBP) 

Dołączone akcesoria  Skrócona instrukcja obsługi 

 Instrukcja bezpieczeństwa 

 Kabel zasilający 

 Kabel DisplayPort 

 Kabel USB-C 

 Kaptur ochronny 

Szerokość 614 mm 

Wysokość (z podstawą) 522 mm 

Głębokość (z podstawą) 207 mm 

Waga 7,2 kg 

 
 

Pakiet programów 
biurowych 

20 licencji 

Cechy 

 Edytor tekstu 

 Arkusz kalkulacyjny 

 Klient pocztowy 

 Tworzenie prezentacji 

 Oprogramowanie zapewnia otwieranie, edytowanie i 
zapisywanie formatów docx, pptx, xlsx 

Dane techniczne 

 Typ licencji: edukacyjna 

 Ważność licencji: dożywotnia 

 Liczba użytkowników: 1 

 Format nośnika: klucz elektroniczny 

 Wersja językowa: polska 

 Współpracujący z preinstalowanym systemem 
operacyjnym na zakupionych w ramach zamówienia 
komputerach 

 
 

Urządzenia UTM z Licencjami  2 komplety 



 

29 
 

Redundancja, monitoring i 
wykrywanie awarii 

 W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, 
IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć 
możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-
Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja 
synchronizacji sesji firewall.  

 Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów 
sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń 
oraz łączy sieciowych. 

 Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.  

Interfejsy (nie mniej niź) 

 8 portów Gigabit Ethernet RJ-45 

 2 gniazda SFP 1 Gbps 

 W ramach systemu Firewall powinna być możliwość 
zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - 
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 
802.1Q. 

 System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli 
szeregowej  

 1 gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 
3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. 

Parametry wydajnościowe 

 W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln. 
jednoczesnych połączeń oraz 45 tys. nowych połączeń 
na sekundę. 

 Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps 
dla pakietów 512 B. 

 Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli 
Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps. 

 Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps. 

 Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed 
atakami (zarówno client side jak i server side w ramach 
modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 
1.4 Gbps. 

 Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z 
włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, 
Antywirus - minimum 900 Mbps 

 Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji 
szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 700 Mbps 
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Funkcje Systemu Bezpieczeństwa 

 Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful 
Inspection. 

 Kontrola Aplikacji.  

 Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane 
IPSec VPN oraz SSL VPN. 

 Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów 
SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. 

 Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System. 

 Kontrola stron WWW. 

 Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów 
SMTP, POP3 

 Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 

 Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej 
informacji (DLP).  

 Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem 
tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach 
postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 
2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą 
zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia 
administratorów lub w ramach połączeń VPN typu 
client-to-site.  

 Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. 

Polityki, Firewall 

 Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, 
użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub 
zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie 
zdarzeń. 

 System musi zapewniać translację adresów NAT: 
źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: 

 Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. 

 Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla 
protokołu SIP.  

 W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia 
wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, 
WAN. 

 Element systemu realizujący funkcję Firewall musi 
integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w 
celu dynamicznego pobierania informacji o 
zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć 
ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. (Amazon 
Web Services (AWS), Microsoft Azure, Cisco ACI, Google 
Cloud Platform (GCP), OpenStack, VMware vCenter 
(ESXi). 
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Połączenia VPN 

 Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

 Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 
256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). 

 Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20. 

 Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz 
Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania 
tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. 

 Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. 

 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego 
utrzymywania ich aktywności. 

 Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: 
dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu 
statycznego. 

 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, 
Xauth. 

 Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-
Site. 

 (SSL VPN) Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do 
chronionych zasobów realizowany jest za 
pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system 
musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w 
oparciu o HTML 5.0. 

 (SSL VPN) Pracę w trybie Tunnel z możliwością 
włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu 
dedykowanego klienta. 

 Producent rozwiązania musi dostarczać 
oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia 
realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. 

Routing i obsługa łączy WAN 

 Routingu statycznego.  

 Policy Based Routingu. 

 Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o 
protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.  

Zarządzanie pasmem 

 System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem 
poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości 
pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu 
ruchu. 

 Musi istnieć możliwość określania pasma dla 
poszczególnych aplikacji. 

 System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem 
dla wybranych kategorii URL. 
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Ochrona przed malware 

 Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu 
w obu kierunkach komunikacji dla protokołów 
działających na niestandardowych portach (np. FTP na 
porcie 2021). 

 System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym 
co najmniej: zip, RAR. 

 System musi dysponować sygnaturami do ochrony 
urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu 
operacyjnego Android). 

 System musi współpracować z dedykowaną platformą 
typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w 
chmurze. W ramach postępowania musi zostać 
dostarczona platforma typu Sandbox wraz z 
niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do 
korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.  

 System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości 
plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności 
blokowania transferu całych plików. 

Ochrona przed atakami 

 Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na 
analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w 
protokołach sieciowych. 

 System powinien chronić przed atakami na aplikacje 
pracujące na niestandardowych portach. 

 Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 
wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z 
harmonogramem definiowanym przez administratora. 

 Administrator systemu musi mieć możliwość 
definiowania własnych wyjątków oraz własnych 
sygnatur. 

 System musi zapewniać wykrywanie anomalii 
protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym 
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz 
DDoS. 

 Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na 
poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: 
CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz 
możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości 
parametrów URL, Cookies. 

 Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci 
botnet. 
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Kontrola aplikacji 

 Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę 
ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie 
bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

 Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 
2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, 
zgodnie z harmonogramem definiowanym przez 
administratora. 

 Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google 
Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod 
względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, 
wysyłanie plików.  

 Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. 

 Administrator systemu musi mieć możliwość 
definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.  

Kontrola WWW 

 Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy 
zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  
pogrupowanych w kategorie tematyczne.  

 W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: 
malware (lub inne będące źródłem złośliwego 
oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, 
proxy. 

 Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron 
zabronionych prawem: Hazard. 

 Administrator musi mieć możliwość nadpisywania 
kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy 
dla adresów URL. 

 Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się 
niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich 
jak: Google, oraz Yahoo. 

 Administrator musi mieć możliwość definiowania 
komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych 
akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. 

 W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, 
dla których kategorii url lub wskazanych ulr - system nie 
będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.  

Uwierzytelnianie użytkowników w 
ramach sesji 

 Haseł statycznych i definicji użytkowników 
przechowywanych w lokalnej bazie systemu. 

 Haseł statycznych i definicji użytkowników 
przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. 

 Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o 
zewnętrzne bazy danych.  

 Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie 
uwierzytelniania dwu-składnikowego. 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury 
uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze 
środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie 
innych mechanizmów: RADIUS lub API. 
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Zainstalowane oprogramowanie 
biurowe  

 Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 
- arkusz kalkulacyjny, 
- edytor tekstu, 
- klienta poczty elektronicznej, 
- tworzenie prezentacji; 

 oprogramowanie zapewniające otwieranie, edytowanie 
i zapisywanie plików w formatach: docx, pptx, xlsx; 

 oprogramowanie w polskiej wersji językowej 
współpracujące z preinstalowanym systemem 
operacyjnym komputera;  

 dożywotnia licencja edukacyjna. 

Zarządzanie 

 Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć 
możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem 
protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć 
możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  
centralnego zarządzania i monitorowania. 

 Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  
centralnego zarządzania musi być realizowana z 
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

 Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów 
uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu 
administracyjnego. 

 System musi współpracować z rozwiązaniami 
monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 
2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za 
pomocą protokołów netflow lub sflow. 

 System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy 
firm trzecich poprzez API, do którego producent 
udostępnia dokumentację. 

 Element systemu pełniący funkcję Firewal musi 
posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, 
przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, 
monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji 
firewall. 

 Element systemu realizujący funkcję firewall musi 
umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez 
administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną 
zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. 
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Logowanie 

 Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  
logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) 
udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania 
musi zostać dostarczony komercyjny system logowania 
i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, 
komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 

 W przypadku kiedy usługa logowania i raportowania 
realizowana jest w chmurze, wykonawca musi 
dostarczyć stosowne licencje upoważniające do 
składowania logów przez okres co najmniej jednego 
roku.   

 Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  
logowanie do aplikacji (logowania, raportowania, 
korelacji zdarzeń, powiadamiania o incydentach) 
udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania 
musi zostać dostarczony komercyjny system logowania 
i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, 
komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 

 W przypadku kiedy usługa logowania, raportowania, 
korelacji zdarzeń realizowana jest w chmurze, 
wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje 
upoważniające do składowania logów przez okres co 
najmniej jednego roku.   

 W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall 
musi zapewniać przekazywanie danych o 
zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, 
aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz 
stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość 
jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów 
logowania. 

 Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące 
wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa 
oferowanego systemu. 

 Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. 

Serwisy i licencje 

 Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem 
sygnatur do ochrony urządzęń mobilnych), Analiza typu 
Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne 
adresów IP/domen, Sygnatury ochrony systemów 
przemysłowych SCADA na okres 12 miesięcy 

 Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Analiza typu Sandbox 
(z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzęń 
mobilnych), Analiza typu Sandbox, bazy reputacyjne 
adresów IP/domen na okres 12 miesięcy 

 Licencja na usługę realizowaną w chmurze na okres 12 
miesięcy  umożliwiająca logowanie i raportowanie 

 Licencja na usługę realizowaną w chmurze na okres 12 
miesięcy  umożliwiająca logowanie, korelowanie 
zdarzeń, raportowanie oraz generowanie powiadomień 
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Gwarancja oraz wsparcie 

 Wsparcie techniczne urządzeń musi byś realizowany 
przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta – wymagane oświadczenie 
Wykonawcy potwierdzające, że wsparcie techniczne 
będzie realizowane przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
(należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy).  

 Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 

Dodatkowe informacje 

 System realizujący funkcję Firewall musi dawać 
możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z 
funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na 
porcie SPAN. 

 W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa 
musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 
oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji 
systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, 
Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć 
możliwość dedykowania co najmniej 3 administratorów 
do poszczególnych instancji systemu. 

 System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 
(Firewall, Ochrony w warstwie aplikacji, Protokołów 
routingu dynamicznego) 

Certyfikaty ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. 

 


