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Oznaczenie sprawy: ZDM.26.4.2020       Załącznik nr 7 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy zadania: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji na 

oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

 

1. Dostawa stacji zarządzania ruchem oraz systemu obiegu dokumentów - typ 1 (6 sztuk). 
 

W ramach zadania Wykonawca dostarczy 6 stacji zarządzania ruchem oraz systemu obiegu 

dokumentów o następujących minimalnych parametrach każda: 

1. Obudowa typu Mini tower (suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 860 mm) . Zasilacz o 

mocy min. 210W (o co najmniej 85% sprawności) z aktywnym filtrem PFC. Co najmniej trzy wnęki 

na napędy: 3 wewnętrzne na dyski twarde 2x3,5" i 1x2,5”oraz 2 zewnętrzne 5.25" (1 na napęd 

niskoprofilowy), 1 zewnętrzna 3,5”, powinny umożliwiać montowanie napędów bez konieczności 

użycia narzędzi. 

2. Procesor sześciordzeniowy (6 wątkowy) klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości minimum 3,3 GHz, GHz z możliwością 

przyśpieszenia do 4,40GHz, pamięć podręczna minimum 9 MB obsługujący dwu kanałowo 

pamięci co najmniej DDR4 o wielkości maksymalnej nie mniejszej niż 128 GB o TDP nie większym 

niż 65W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 12 

000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net), lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu 

przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności 

Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 

(porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

3. Pamięć RAM minimum 8 GB. Minimum 1 wolny slot pamięci. Możliwość rozbudowy do minimum 

32 GB. Płyta musi umożliwiać pracę pamięci w trybie dwukanałowym. 

4. Płyta główna wyposażona w co najmniej: 3 porty: serial ATA III, co najmniej 2 złącza rozszerzeń: 

(1x PCI Express 2.0 x4, 1x PCI Express 3.0 x16, ).  

5. Karta graficzna zgodna z technologią (DirectX 12), pamięć video minimum 256 MB (karta nie musi 

posiadać niezależnej pamięci video jest dopuszczalne jej współdzielenie). 

6. Dysk twardy SSD o pojemności minimum 512 GB, M.2 PCIe NVMe. 

7. Napęd optyczny DVD-RW. 

8. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 

9. Karta sieciowa zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN. 

10. Klawiatura ze złączem USB układzie US. 

11. Mysz optyczna ze złączem USB, 3 przyciskowa z przewijaniem. 

12. Porty co najmniej: 

12.1. Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), 

12.2. 4 x USB 3.0, 

12.3. klawiatury i myszy (PS/2), 

12.4. 1xDVI, 1xDisplayPort, 

12.5. 1x LAN RJ45. 
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13. System operacyjny Windows 10 pro, wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację 

systemu,  lub równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum 

Windows 7 Pro, możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na 

platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, 

możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania 

za pomocą usług katalogowych opartych  na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą 

zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów 

komputera, umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows 

z określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia 

usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w szczególności: MS Office, 

przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie 

szkolenia dla użytkowników i administratorów. 

14. Funkcje bezpieczeństwa: 

14.1. Ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu, 

14.2. Ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD, 

14.3. Zarządzanie i modyfikacja ustawień BIOS poprzez oprogramowanie dostarczone z 

komputerem (co najmniej ustawianie haseł i kolejności bootowania napędów) 

14.4. Trwale wmontowany w obudowę zamek (otwierany za pomocą klucza lub elektronicznie 

poprzez odpowiednią komendę w BIOSie komputera) uniemożliwiający jej nieautoryzowane 

otwarcie. Zamek oraz klucz muszą być oznakowane w celu ich wzajemnej identyfikacji. 

15. Warunki gwarancji: 

15.1. Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu w 

następnym dniu roboczym od zgłoszenia, 

15.2. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk, 

15.3. Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do 

wnętrza, 

15.4. Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała rozbudowy lub rekonfiguracji komputera o ile 

będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta, 

15.5. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna 

bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801- należy podać 

numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu 

numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, 

okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu 

operacyjnego, 

15.6. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 

strony WWW producenta komputera. 

16. Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 

16.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

16.2. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 

Directory lub funkcjonalnie równoważną), 

16.3. Edytor tekstów umożliwiający: 

16.3.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

16.3.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel , 

16.3.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 



Strona 3 z 9 

 

16.3.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne), 

16.3.5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 

16.3.6. Automatyczne tworzenie spisów treści, 

16.3.7. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 

16.3.8. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

16.3.9. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

16.3.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

16.3.11. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

16.3.12. Wydruk dokumentów, 

16.3.13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną, 

16.3.14. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2016 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu, 

16.3.15. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji, 

16.4. Arkusz kalkulacyjny umożliwiający: 

16.4.1. Tworzenie raportów tabelarycznych, 

16.4.2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 

16.4.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 

16.4.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

16.4.5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję zapytań bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 

rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

16.4.6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

16.4.7. Wyszukiwanie i zamianę danych, 

16.4.8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

16.4.9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 

16.4.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

16.4.11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 

16.4.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

16.4.13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2010, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 

16.4.14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji, 

16.5. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające: 

16.5.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy 

użyciu projektora multimedialnego, 

16.5.2. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, 

16.5.3. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu, 

16.5.4. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 



Strona 4 z 9 

 

16.5.5. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

16.5.6. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo, 

16.5.7. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 

16.5.8. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 

16.5.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

16.5.10. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 

16.5.11. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003 – 2016, 

16.6. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) umożliwiające: 

16.6.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,  

16.6.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

16.6.3. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

16.6.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 

odbiorcy, 

16.6.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 

16.6.6. Zarządzanie kalendarzem, 

16.6.7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

16.6.8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

16.6.9. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

16.6.10. Zarządzanie listą zadań, 

16.6.11. Zlecanie zadań innym użytkownikom, 

16.6.12. Zarządzanie listą kontaktów, 

16.6.13. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

16.6.14. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

16.6.15. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

17. Wykonawca dokona migracji danych użytkowników oraz dokona instalacji i konfiguracji 

następujących aplikacji: 

17.1. Milestone XProtect Smart Client  

17.2. Milestone XProtect LPR Plug In 

17.3. AgentVi Analyst Milestone Plugin 

17.4. AgentVi Event Monitoring Milestone Plugin 

17.5. PTV Vissim 

17.6. PTV Visum 

17.7. ITC-PC 

17.8. SCADA 

17.9. Flux Client 

17.10. VLC Media Player 

17.11. Pakiet Office (Word, Excel, Outlook itp.) 

17.12. Spark 

17.13. Mozilla Firefox 
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18. Monitor o następujących minimalnych parametrach: 

18.1. Monitor typu LCD z podświetlaniem LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 23”, 

18.2. Matryca ekranu IPS o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 pikseli – matowa, 

18.3. Ilość wyświetlanych kolorów nie mniejsza niż 16,7 mln, 

18.4. Jasność ekranu nie mniejsza niż 250 cd/m², 

18.5. Regulacja wysokości monitora, 

18.6. Współczynnik kontrastu obrazu nie mniejszy niż 1000:1, 

18.7. Czas reakcji matrycy nie większy niż 5 ms, 

18.8. Kąt widzenia w pionie nie mniejszy niż 178 stopni i poziomie nie mniejszy niż 178 stopni, 

18.9. Złącza monitorowe co najmniej: D-Sub 15pin, HDMI, DP, 

18.10. Wyposażony w 2 głośniki (stereo), 

18.11. Dołączony kabel połączeniowy z komputerem, 

18.12. Gwarancja producenta: nie mniejsza niż 3 lata świadczona w siedzibie Zamawiającego. 

 

2. Dostawa mobilnej stacji zarządzania ruchem oraz systemu obiegu dokumentów - typ 1 (2 
sztuki). 
 

W ramach zadania Wykonawca dostarczy 2 stacje zarządzania ruchem oraz systemu obiegu 

dokumentów o następujących minimalnych parametrach każda: 

1. Komputer przenośny o wadze nie przekraczającej 2,1 kg, z matrycą IPS nie mniejszą niż 1920 x 

1080 pikseli o przekątnej nie mniejszej niż 15” (matowa matryca), 

2. Procesor czterordzeniowy (8 wątkowy) klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach 

przenośnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 1,6 GHz, z możliwością przyśpieszenia do 

3,90GHz, pamięć podręczna minimum 6 MB obsługujący dwu kanałowo pamięci co najmniej 

DDR4 o wielkości maksymalnej nie mniejszej niż 64 GB o TPD /nominalnym/ nie większym niż 

15W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 7 

990 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net) lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu 

przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu wydajności 

Zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 

(porównywane) zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z ich wynikami, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego,  

3. Pamięć RAM minimum 16 GB z możliwością rozbudowy do 32GB, 

4. Karta graficzna zintegrowana w chipsecie, (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video 

jest dopuszczalne jej współdzielenie), 

5. Dysk twardy SSD o pojemności minimum 512 GB, PCIe NVMe, 

6. Karta dźwiękowa stereo, 

7. Karta sieciowa GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), Wi-Fi (dwuzakresowe a/c), Bluetooth 

4.1, możliwość instalacji modemu LTE, 

8. Porty (fizyczne nie realizowane przez dodatkowe przejściówki): 

8.1. Audio (słuchawki + mikrofon /może być typu combo/), 

8.2. 2 x USB 3.0, 

8.3. 1 x USB 3.1 gen 2 gniazdo typu C 

8.4. 1x DisplayPort (lub HDMI), 

8.5. 1xD-Sub, 
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8.6. 1x LAN RJ45, 

8.7. czytnik kart pamięci SD (lub microSD), 

8.8. dedykowane złącze portu replikatora, 

9. Zasilacz sieciowy, 

10. Stacja dokująca wraz z dodatkowym zasilaczem (do zasilania komputera i stacji dokującej) co 

najmniej zawierająca następujące łącza (nie mogą być realizowane za pomocą przejściówek): 

10.1. Audio (słuchawki + mikrofon), 

10.2. 4 x USB 3.0 gniazdo typu A, 

10.3. 2 x USB 3.0 gniazdo typu C, 

10.4. 2 x DispalyPort 

10.5. D-sub (VGA), 

10.6. DVI, 

10.7. RJ45 

11. System operacyjny Windows 10 pro z prawem do użytkowania niższych wersji, wraz z nośnikiem 

pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza 

rejestracyjnego/aktywacyjnego lub rejestracji/aktywacji poprzez Internet czy telefon. Lub 

równoważny zapewniający: zgodność z interfejsem API systemu minimum Windows 7 Pro, 

możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows 32 

bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego 

zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług 

katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na 

serwerze domenowym Windows 2008, obsługę wszystkich podzespołów komputera, 

umożliwiający logowanie się do domeny Active Directory opartej o serwery Windows z 

określeniem praw logującego się użytkownika, zapewniający (natywnie) możliwość połączenia 

usługą Microsoft pulpit zdalny oraz uruchamiania programów w  szczególności: MS Office, 

przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić 

odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów, 

12. Gwarancja producenta: nie mniejsza niż 3 lata świadczone w siedzibie Zamawiającego w 

następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii, w przypadku awarii dysku, dysk twardy zostaje u 

użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk. 

13. Pakiet oprogramowania biurowego zawierający: 

13.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

13.2. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 

Directory lub funkcjonalnie równoważną). 

13.3. Edytor tekstów umożliwiający: 

13.3.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

13.3.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel  

13.3.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

13.3.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne) 

13.3.5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 

13.3.6. Automatyczne tworzenie spisów treści 

13.3.7. Formatowanie nagłówków i stopek stron 

13.3.8. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

13.3.9. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

13.3.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
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13.3.11. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 

13.3.12. Wydruk dokumentów 

13.3.13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną 

13.3.14. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2016 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu 

13.3.15. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

13.4. Arkusz kalkulacyjny umożliwiający: 

13.4.1. Tworzenie raportów tabelarycznych 

13.4.2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

13.4.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

13.4.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

13.4.5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję zapytań bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 

rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

13.4.6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

13.4.7. Wyszukiwanie i zamianę danych 

13.4.8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

13.4.9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

13.4.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

13.4.11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

13.4.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

13.4.13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2010, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. 

13.4.14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

13.5. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające: 

13.5.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

13.5.2. Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego 

13.5.3. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek 

13.5.4. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. 

13.5.5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

13.5.6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

13.5.7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo 

13.5.8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

13.5.9. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

13.5.10. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
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13.5.11. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

13.5.12. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003 - 2016 

13.6. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) umożliwiające: 

13.6.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego  

13.6.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców 

13.6.3. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 

13.6.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 

odbiorcy 

13.6.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 

13.6.6. Zarządzanie kalendarzem 

13.6.7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

13.6.8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

13.6.9. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 

13.6.10. Zarządzanie listą zadań 

13.6.11. Zlecanie zadań innym użytkownikom 

13.6.12. Zarządzanie listą kontaktów 

13.6.13. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

13.6.14. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

13.6.15. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

14. Wykonawca dokona migracji danych użytkowników oraz dokona instalacji i konfiguracji 

następujących aplikacji: 

14.1. Milestone XProtect Smart Client  

14.2. Milestone XProtect LPR Plug In 

14.3. AgentVi Analyst Milestone Plugin 

14.4. AgentVi Event Monitoring Milestone Plugin 

14.5. PTV Vissim 

14.6. PTV Visum 

14.7. ITC-PC 

14.8. SCADA 

14.9. Flux Client 

14.10. VLC Media Player 

14.11. Pakiet Office (Word, Excel, Outlook itp.) 

14.12. Spark 

14.13. Mozilla Firefox 
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3. Dostawa aktualizacji licencji systemu kopii zapasowych Veeam. 

W ramach zadania do zadań Wykonawcy będzie należała dostawa aktualizacji licencji 

oprogramowania: 

1. Veeam Backup & Replication Enterprise - Basic Support Renewal – dla w sumie 14 gniazd 

procesorów -  licencja powinna obejmować okres co najmniej do 26 kwietnia 2021 w ramach 

odnowienia kontraktów z producentem oprogramowania o numerach: 01882746 oraz 01882750. 

 

4. Warunki dostawy. 

 

1. Sprzęt dostarczony do Zamawiającego musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dostawą i na dzień złożenia oferty musi być w stałej ofercie producenta. Sprzęt musi być 
nieużywany i sprzedany poprzez oficjalny kanał dystrybucji na rynek Polski. 

2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt przed 

dostawą do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy Wykonawca pozyskał sprzęt 

poprzez oficjalny kanał dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić kontakt do 

Dystrybutora sprzętu na rynek Polski. 

3. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta 

sprzętu z nienaruszonymi plombami transportowymi w przeciwnym razie zamawiający odmówi 

przyjęcia sprzętu. 

4. Zamawiający zweryfikuje legalność oprogramowania oraz warunki gwarancji dostarczonego 

sprzętu. 

5. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do otwarcia opakowań celem weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W 

przypadku rozbieżności przedmiotu zamówienia z dostarczonym sprzętem Zamawiający nie 

odbierze dostawy. 

6. Wszystkie prace związane z niezbędną konfiguracją, migracją i wszelkiego rodzaju pracami 

administracyjnymi nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania systemu. 

7. Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne, Wykonawca musi przeprowadzić w siedzibie 

Zamawiającego, nie dopuszcza się instalacji oraz konfiguracji zdalnych. 

 


