
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro 

Zamawiający: 

 

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76,  

Tel. 077 4381700 

e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

 

1) Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Zakup zestawów komputerowych, skanerów, 

drukarek, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych 

oraz systemów bezpieczeństwa UTM dla Starostwa Powiatowego w Prudniku”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

 

 
Przedmiotem zamówienia są: 

 9 szt nowych zestawów komputerowych wraz z monitorem, klawiaturą, myszą, systemem 

operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego do tworzenia dokumentów. 

 10 licencji na system operacyjny Windows 8 Professional 32/64bit wersja update ze starszych 

systemów Microsoft (VUP) 

 5 nowych drukarek laserowych czarno – białych 

 1 nowa drukarka laserowa czarno – biała z funkcją duplex 

 10 szt myszy komputerowych 

 10szt klawiatur komputerowych 

 10szt pamięci zewnętrznej Pendrive 8GB 

 5szt kabel usb 3m 

 5szt kabel usb 5m 

 Kabel sieciowy LAN kat. 5 paczka 100m 

 Niszczarka dokumentów A4 i płyt CD-DVD 

 Tester okablowania sieci LAN (zwarcie, ciągłość przewodów) 

 10 szt przejściówek usb -> ps2 

 Zestaw głośników 2+1 

 2 szt pamięci DDR2 2gb 

 2 szt pamięci DDR3 2gb 

 3szt wewnętrzna nagrywarka DVD+-R 16x  

 Dysk zewnętrzny USB 1TB 

 Skaner dokumentów z funkcją duplexu, podajnikiem oraz możliwością podpięcia do sieci LAN 

obsługujący domenę 

 Zasilacz UPS dla komputera stacjonarnego 

 Oprogramowanie  do sprawdzania legalności oprogramowania, licencji oraz audytu  

 2 systemy bezpieczeństwa UTM do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku Starostwa oraz 

w budynku Geodezji 
 

mailto:powiatpr@powiatprudnicki.pl


Kod CPV: 

 

30200000-1  Urządzenia komputerowe 

30231300-0  Monitory ekranowe 

30237460-1  Klawiatury komputerowe 

30237410-6  Myszka komputerowa 

30237100-0  Części komputerów 

30236000-2  Różny sprzęt komputerowy 

30237000-9  Części, akcesoria i wyroby do komputerów 

48620000-0  Systemy operacyjne 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48310000-4  Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 

30233153-8 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków 

wideo (DVD) 

30232110-8  Drukarki laserowe 

30216110-0  Skanery komputerowe 

30237230-0 Pamięci 

30232000-4 Sprzęt peryferyjny 

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

 

 

SPECYFIKACJA  

 

Części zamówienia Sprzęt Sztuk 

Część 1 

Zestawy 

komputerowe 

Zestaw Komputerowy z Windows 8 Pro PL + Microsoft 
Office 2007 Basic PL + Monitor 22” + Myszy i Klawiatury 

9 

Część 2 
Urządzenia i akcesoria 

informatyczne 

Licencje MS Windows 8 Pro 32-64 bit PL wersja VUP 10 

Drukarka laserowa czarno biała 5 

Drukarka laserowa czarno biała, duplex, lan, domena 1 

Mysz kompuetrowa USB 10 

Klawiatura komputerowa USB 10 

Pendrive 8gb 10 

Kabel usb min 3m 5 

Kabel usb min 5m 5 

Kabel LAN 100m 1 

Niszczarka dokumentów A4 oraz płyt CD 2 

Tester okablowania LAN 1 

Przejściówka USB -> PS2 10 

Pamięć DDR2 2 

Pamięć DDR3 2 

Głośniki 2+1 1 

Dysk zewnętrzny 1 

Skaner z podajnikiem, funkcją duplex oraz LAN 1 

Zasilacz UPS dla komputera stacjonarnego 1 

Część 3 
Oprogramowanie 

informatyczne 

Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT (audyt, 

kontrola legalności oprogramowania) 
1 

Część 4 
Systemy 

bezpieczeństwa 

2 systemy bezpieczeństwa UTM do zabezpieczenia 

sieci komputerowych w budynku Starostwa oraz w 

budynku Geodezji  (100 user oraz 30 user) 

2 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Urzadzenie-do-odczytu-i-lub-wypalania-plyt-kompaktowych-CD-i-uniwersalnych-dyskow-wideo-DVD
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Urzadzenie-do-odczytu-i-lub-wypalania-plyt-kompaktowych-CD-i-uniwersalnych-dyskow-wideo-DVD


Minimalne wymagania zamawianego sprzętu: 

Część 1  

Nowe zestawy komputerowe: Stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem (5 sztuk) o 

następujących parametrach: 

 

a. Typ – komputer stacjonarny; 

b. Zastosowanie – obszar biurowy; 

c. Zestaw komputerowy musi posiadać co najmniej roczną gwarancję na podzespoły; 

d. Dysk twardy typu SATA II o pojemności nie mniejszej niż 250 GB; 

e. Pamięć RAM, co najmniej 4GB; 

f. Procesor osiągający w testach Passmark CPU Mark minimum 3184pkt 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; 

g. Karta graficzna (może być zintegrowana); 

h. Napęd optyczny (nagrywarka) DVD; 

i. Wydajna płyta główna z interfejsem sieciowym Gigabit Ethernet i wydajnym zasilaczem (płyta 

główna powinna być dopasowana do zaproponowanej pamięci), nie gorsza niż Asus H61M-F; 

j. Obudowa Tower z co najmniej 2 wejściami USB na przodzie obudowy, łączna ilość wejść USB nie 

mniejsza niż 4; 

k. Klawiatura USB + mysz optyczna USB + kabel zasilający; 

l. Oprogramowanie do komputera: Microsoft Windows 8 PRO wersja polska oraz pakiet MS Office 

2007 Basic również w wersji polskiej. 

m. Monitor: typ panoramiczny, przekątna: 21 cali, rodzaj matrycy: 16 : 9, rozdzielczość: 1680x1050, 

kontrast: 50 000:1, złącza: D-SUB, DVI, lub lepszy 

 

Część 2: 
Urządzenia i akcesoria informatyczne : 

 

a. Licencje MS Windows 8 PRO Upgrade BOX 32/64bit PL 

b. Optyczna mysz komputerowa na złącze USB (długość przewodu minimum 1.5m) 

c. Klawiatura komputerowa na złącze USB (długość przewodu minimum 1.5m, standard QWERTY) 

d. Pamięć DDR2 o pojemności nie mniejszej niż 2GB 

e. Pamięć DDR3 o pojemności nie mniejszej niż 2GB 

f. Przejściówki USB->PS2 (żeńskie USB) 

g. Tester okablowania LAN (zwarcie, ciągłość sygnału) 

h. Niszczarka dokumentów (format dokumentów nie mniejszy niż A4, funkcja niszczenia płyt CD) 

i. Kabel UTP LAN 4PR kat 5e 100m 

j. Kabel USB-A ->USB-B o długości min 3m 

k. Kabel USB-A ->USB-B o długości min 4m 

l. Pendrive : pojemność nie mniejsza niż 8GB, kompatybilny z USB 1.1, USB 2.0, USB3.0 

m. Zasilacz UPS dla komputera stacjonarnego: 

 

Moc skuteczna Nie mniej niż 360 W  

Napięcie wejściowe 230 V 

Napięcie wejściowe (zakres) 170 - 285 V 

Napięcie wyjściowe 230 V 

Kształt przebiegu sinus Sinusoida modyfikowana 

Topologia Line Interactive ( VI ) 

Typ akumulatora 12V/7,2Ah 

Czas podtrzymania (średni) 5,0 - 20,0 min 

Czas przełączania 4 ms 

Sygnalizacja pracy Dżwiękowa, Wyświetlacz LCD 

Zabezpieczenia Przepięciowe, przeciąźeniowe, filtr przeciwzakłuceniowy. RFI/EMI 

tłumik warystorowy 

Interfejs USB 

Ilość gniazd wyjściowych Nie mniej niż 4 

Warunki pracy Temperatura: 0-40stopni C, wilgotności 0-90% 

Spełniane Normy i Certyfikaty CE 

Informacje dodatkowe Zasilacz musi zawierać w zestawie co najmniej 2 kable 

połączeniowe, gwarancja co najmniej 1 rok 

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


n. Dysk zewnętrzny 

 

Rozmiar 2.5” 

Typ dysku HDD 

Pojemność nie mniej niż 1TB 

Rodzaj zasilania USB 

Rodzaj złącza USB 

Złącze USB 3.0 

Prędkość obrotowa nie mniej niż 5400obr/min 

Pamięć cache Nie mniej niż 8 MB 

Technologia NCQ tak 

Gwarancja Nie mniej niż 1 rok 

 

o. Zestaw głośników 2+1 

 

Moc głośników RMS nie mniej niż 3W 

Moc subwoofera RMS nie mniej niż 5W  

Zakres częstotliwości – dolna 40Hz 

Zakres częstotliwość – górna 20kHz 

Ilość głośników  3 

Subwoofer tak 

Regulacja głośności regulacja tonów niskich 

 

p. Drukarka laserowa czarno – biała 

Technologia druku  Laserowa  

Rodzaj druku  Monochromatyczny  

Rozdzielczość  Nie mniejsza niż 600x600dpi  

Format wydruku  A4  

Prędkość druku  Co najmniej 18 stron na minutę 

Obciążalność miesięczna  Co najmniej 5000 stron w miesiącu  

Pamięć RAM zainstalowana  Co najmniej 2 MB   

Emulacje   --------------------  

Interfejsy  USB  

Obsługiwane systemy operacyjne   Windows XP, Vista, 7, 8 wszystkie systemy w edycjach 32 oraz 64 

bitowych 

Podajniki papieru  Podajnik na co najmniej 150 arkuszy A4  

 Odbiornik na co najmniej 100 arkuszy A4  

Wydruk dwustronny Ręczny obsługiwany przez sterownik urządzenia 

Inne W komplecie: 

 drukarka  

 płyta cd z oprogramowaniem  
 kabel połączeniowy  

 toner startowy  
 instrukcja obsługi urządzenia 

Procesor Co najmniej 266mhz 

Wymóg  Bęben urządzenia musi być elementem wymiennym 

 Standardowa pojemność tonera musi wystarczyć na 
wydrukowanie co najmniej 1600 stron przy 5% pokryciu 

Gwarancja  Co najmniej 12 miesięcy  

Koszty eksploatacji   Koszt wydruku jednej strony nie może przekroczyć 15gr nie 
licząc papieru. 

 Do obliczenia kosztów wydruku jednej strony należy przyjąć 



całkowity koszt (z wykluczeniem papieru) wydruku 160000 

stron + koszt zakupu drukarki w przeliczeniu na jedną stronę. 
 Uwzględnia się tu koszt zakupu tonerów (zalecanych przez 

producenta drukarki) potrzebnych do wydruku wyżej  

wymienionych ilości oraz bębnów i innych części jeżeli w 
trakcie wydruku 160000 stron muszą być wymienione. 

 

q. Drukarka laserowa czarno – biała duplex 

Technologia druku  Laserowa  

Rodzaj druku  Monochromatyczny  

Rozdzielczość  Nie mniejsza niż 600x600dpi  

Format wydruku  A4  

Prędkość druku  Co najmniej 25 stron na minutę 

Obciążalność miesięczna  Co najmniej 8000 stron w miesiącu  

Pamięć RAM zainstalowana  Co najmniej 32 MB   

Emulacje  Druk systemowy, PCL 5e 

Interfejsy  USB , wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100 

Obsługiwane systemy operacyjne   Windows XP, Vista, 7, 8 wszystkie systemy w edycjach 32 oraz 64 

bitowych 

Podajniki papieru  Podajnik na co najmniej 250 arkuszy A4  

 Odbiornik na co najmniej 150 arkuszy A4  

Wydruk dwustronny Automatyczny 

Inne W komplecie: 

 drukarka  
 płyta cd z oprogramowaniem  

 kabel połączeniowy  
 toner startowy  

 instrukcja obsługi urządzenia 

Procesor Co najmniej 400 mhz 

Wymóg  Bęben urządzenia musi być elementem wymiennym 
 Standardowa pojemność tonera musi wystarczyć na 

wydrukowanie co najmniej 2100 stron przy 5% pokryciu 

Gwarancja  Co najmniej 12 miesięcy  

Koszty eksploatacji   Koszt wydruku jednej strony nie może przekroczyć 12gr nie 
licząc papieru. 

 Do obliczenia kosztów wydruku jednej strony należy przyjąć 
całkowity koszt (z wykluczeniem papieru) wydruku 210000 

stron + koszt zakupu drukarki w przeliczeniu na jedną stronę. 

 Uwzględnia się tu koszt zakupu tonerów (zalecanych przez 
producenta drukarki) potrzebnych do wydruku wyżej  

wymienionych ilości oraz bębnów i innych części jeżeli w 
trakcie wydruku 210000 stron muszą być wymienione. 

 

r. Skaner 

 

Typ skanera z podajnikiem automatycznym 

Rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600 DPI 

Formaty papieru A3 z funkcją igłowania, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, 

Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive  

Głębia kolorów  Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 

Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny 

Prędkość skanowania Co najmniej monochromatyczny 26 Str./min. - Kolor: 26 

Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 

dpi, monochromatyczny 52 obrazów/min - Kolor: 52 

obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 

300 dpi 



Pojemność nie mniej niż 50 akruszy 

Skanowanie dwustronne automatyczne 

Dzienna wydajność niezawodnej pracy Nie mniej niż 3000 stron 

Dodatkowe funkcje Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie 

otworów po dziurkaczu,  Automatyczny podział na obszary, 

Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne 

rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna 

edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny 

obrót obrazu, Poprawa tekstu, Maskowanie nieostrości, 

Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, 

Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna 

separacja zadań 

Formaty edycji Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do 

multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do szukanego PDF, 

Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku 

PDF/A 

Funkcje kompresji pliku Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, 

LZW), Kompresja PDF 

Zaawansowana integracja dokumentu Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do 

Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie 

do katalogu web, Skanowanie do katalogu 

Przyłącza Złącze USB 2.0 typu B, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 

Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet 

Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP 

Sterowniki TWAIN, WIA, ISIS  

Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows 

Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-

bitowy), Windows Vista, Windows XP  

Poziom hałasu Praca: nie więcej niż 62 dB (A) 

Zawartość zestawu Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie 

podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Kabel USB, 

Karta gwarancyjna 

Gwarancja Co najmniej 12 miesięcy 

 

Część 3: 
Oprogramowanie informatyczne 
 

 Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT (audyt, kontrola legalności oprogramowania): 

 

Specyfikacja :  

 

1.1. System musi posiadać budowę komponentową:  

1.1.1. Agent – komponent odpowiedzialny za zbieranie informacji, wstępne ich przetworzenie oraz 

przesyłanie do serwera 

1.1.2. Konsola administracyjna - przeznaczona do zarządzania całym systemem. Pozwala na 

konfigurowanie wszystkich składników tego systemu, wyświetlanie i analizę zgromadzonych 

danych oraz raportowanie. 

1.1.3. Serwer - komponent odpowiadający za utrzymywanie komunikacji z agentami, weryfikację 

komunikacji oraz całą wymianę danych pomiędzy agentami oraz bazą danych  

1.1.4. Baza danych pracująca na Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 lub Express Edition 

2005/2008 

1.2. System musi umożliwić obsługę co najmniej 150 agentów.   

1.3. System powinien umożliwiać generowanie identyfikatora agenta (powtarzalnego dla danego 

komputera) na podstawie kombinacji parametrów wybranych przez użytkownika systemu 

spośród: nazwy producenta BIOS, numeru seryjnego komputera, sys tem UUID, nazwy 

komputera, dowolnego oraz losowego ciągu znaków. 

1.4. Agent do działania nie może wymagać instalacji .NET Framework lub innych dodatkowych 

komponentów programistycznych z wyłączeniem WMI. 



1.5. Agent musi działać na systemach: Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, 

Windows XP, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MacOS, Linux dla 

wersji: Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, Fedora. 

1.6. System ma umożliwiać uruchomienie agenta w trybie niewidocznym (w trybie usługi systemu) 

lub w trybie widocznym dla użytkownika (interfejs). 

1.7. Interfejs agenta powinien przedstawiać: wersję aplikacji, identyfikator, adres serwera oraz 

status połączenia z nim, status skanowania, a także swoją bieżącą konfigurację. 

1.8. System ma określać  priorytety pracy agenta (REALTIME, HIGH, ABOVE_NORMAL, NORMAL, 

BELOW_NORMAL, IDLE). 

1.9. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy agentami a serwerem w sieciach lokalnych, 

rozległych, także gdy komputery znajdują się za NATem. 

1.10. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację agentów działających na stacjach roboczych 

(agent musi pobierać swoją nową wersję od komponentu serwer). 

1.11. System musi umożliwiać personalizację interfejsu  użytkownika w konsoli administracyjnej 

(wybór wyświetlanych kolumn, ich kolejność, język). 

1.12. Interfejs użytkownika systemu musi być co najmniej dwujęzyczny (polski, angielski). System 

musi być przygotowany w taki sposób, aby wprowadzenie kolejnych języków nie wymagało 

ingerencji (konsola administracyjna umożliwia tworzenie własnych wersji językowych). 

1.13. System musi umożliwiać pobieranie aktualizacji z publicznej bazy wzorców (reguł określających 

jakie pliki składają się na daną aplikację), także w sieciach wykorzystujących serwer proxy. 

1.14. System musi umożliwiać import użytkowników z usługi Active Directory wraz z informacjami o 

jednostce organizacyjnej. System musi być odporny na zmianę nazwy użytkownika (nie może 

importować drugi raz użytkownika, który został edytowany w Active Directory – identyfikacja 

UUID).   

1.15. System musi umożliwiać import użytkowników z  pliku CSV. 

1.16. System musi umożliwiać pobieranie danych o komputerach/ wyników skanowania z agentów z 

serwera pocztowego (MAIL) i serwera FTP.  

1.17. System ma umożliwiać importowanie wyników ze skanowania i monitoringu z serwera 

HTTP/HTTPS lub z poczty elektronicznej. 

1.18. System ma umożliwiać przesyłanie na serwer HTTP/HTTPS lub pocztą elektroniczną 

importowanych wyników skanowania i monitoringu. 

1.19. System ma umożliwiać przesyłanie paczek z danymi między dowolną liczbą e -Serwerów, dzięki 

czemu możemy je odczytywać, przechowywać oraz archiwizować w różnych bazach danych (np. 

na serwerze lokalnym i serwerze głównym).  

1.20. System ma umożliwiać konfigurację zakresu skanowania plików w oparciu o ich nazwę (z 

uwzględnieniem znaków wieloznacznych), lokalizacji na konkretnym dysku, da tę utworzenia 

pliku oraz jego wielkość. 

1.21. System ma umożliwiać dwustronną komunikację pomiędzy użytkownikiem a administratorem 

(agent musi posiadać możliwość wysyłania/odbierania komunikatów tekstowych z/do konsoli 

administracyjnej). 

1.22. System ma mieć możliwość ustalania harmonogramu, zgodnie z którym uruchamiane są 

procedury bazy danych (wykonywanie backupów bazy danych, rozpoznawanie zainstalowanych 

aplikacji, reindeksacja bazy danych, aktualizacja danych po skanowaniu, usuwanie starych 

wyników skanowania, usuwanie starych wyników monitoringu uruchomionych procesów, 

aplikacji, wydruków, odwiedzanych stron WWW). Harmonogram ma mieć możliwość ustalenia 

częstotliwości wykonywania procedury (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), możliwość zmiany 

wartość parametrów wejściowych procedury, a także zatrzymania/uruchomienia harmonogramu 

uruchomienia dla każdej z procedur. 

1.23. System musi umożliwiać podłączenie do zapasowych serwerów w przypadku braku połączenia z 

głównym serwerem. 

1.24. Instalator agenta ma być dostarczony w postaci pliku msi umożliwiającym istalację agenta 

poprzez Active Directory. 

1.25. System musi umożliwiać definiowanie poziomu uprawnień (odczyt, modyfikowanie, eksport, 

wydruk) do poszczególnych widoków oraz struktury organizacyjnej dla poszczególnych 

użytkowników konsoli administracyjnej. 

 

2. Funkcjonalności systemu 

2.1. Zarządzanie licencjami 

2.1.1. System ma umożliwiać przeprowadzenie audytu informatycznego w zakresie sprzętu, 

plików oraz oprogramowania, także bez konieczności instalacji agenta na komputerze 

(uruchomienie agenta na komputerze). 



2.1.2. System ma posiadać wbudowaną publiczną bazę wzorców umożliwiającą identyfikację 

aplikacji, posiadającą co najmniej 2000 wzorców aplikacji, 800 producentów, 19000 plików. 

2.1.3. System ma posiadać możliwość definiowania własnych wzorców aplikacji w prywatnej bazie 

wzorców (możliwość tworzenia przez administratora własnych reguł rozpoznawania aplikacji 

na podstawie plików). 

2.1.4. System ma rozpoznawać wersję i edycję zainstalowanych pakietów Microsoft Office (np. 

Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2007 Professional, Microsoft Office 2007 Standard, 

Microsoft Office 2003 Standard). 

2.1.5. System ma zbierać szczegółowe informacje o wersji systemu operacyjnego (wersja, edycja, 

service pack). 

2.1.6. System ma umożliwiać odczytywanie kluczy produktowych z rejestru systemowego dla 

dowolnego oprogramowania. 

2.1.7. System ma umożliwiać ewidencję licencji oprogramowania w ujęciu struktury 

organizacyjnej, w tym licencji upgrade/downgrade.  

2.1.8. System ma automatycznie weryfikować liczbę posiadanych licencji z liczbą używanego 

oprogramowania (musi pokazywać braki oraz nadwyżki).  

2.1.9. System ma umożliwić licencjonowanie licencji OEM, FREE, SHAREWARE, SELECT, OPEN. 

2.1.10. System ma automatycznie rozliczyć licencje typu freeware. 

2.1.11. System ma umożliwiać definiowanie listy aplikacji zabronionych w organizacji. 

2.1.12. System ma umożliwiać podgląd historii zmian aplikacji i pakietów. 

2.1.13. System ma umożliwiać zbieranie informacji na temat aplikacji uruchomionych na 

inwentaryzowanych komputerach (m. in. czas uruchomienia, nazwa użytkownika, nazwa 

aplikacji). System powinien posiadać mechanizm zabezpieczający przed utratą tychże 

danych w przypadku braku zasilania lub awarii inwentaryzowanego systemu. 

2.1.14. System ma umożliwiać uzyskanie informacji o zgromadzonych plikach (nazwa, rozmiar, 

rodzaj, wielkość, lokalizacja, w przypadku plików wykonywalnych: wersja, producent). 

2.2. Zarządzanie sprzętem 

2.2.1. System ma umożliwiać: skanowanie komputerów znajdujących się w sieci; skanowanie 

komputera niepodłączonego do sieci i przekazywanie zebranych danych do  bazy sprzętu; 

zbieranie i zapis szczegółowych informacji o sprzęcie (producent, model, data produkcji, 

numer seryjny); raportowanie zmian konfiguracji sprzętu; odczytywanie informacji z WMI 

(Windows Management Instrumentation).  

2.2.2. System ma mieć możliwość określania, jakie informacje o sprzęcie mają zostać odczytane 

przez agenta poprzez dowolne definiowane zapytania w standardzie WMI Query Language. 

2.2.3. System ma odczytywać informacje o zainstalowanych kościach pamięci z SPD (Serial 

Presence Detect): producent, numer seryjny (Serial Number), numer części (Pa rt Number), 

rozmiar, częstotliwość, taktowania. 

2.2.4. System ma mieć możliwość odczytywania danych z dowolnego miejsca rejestru 

inwentaryzowanych komputerów. Musi istnieć możliwość łączenia (konkatanacji) kilku 

pozycji z różnych miejsc rejestru oraz możliwość automatycznego, rekurencyjnego 

wyszukiwania wartości podanego klucza począwszy od wskazanego miejsca w hierarchii 

kluczy rejestru. 

2.2.5. System ma umożliwiać ewidencję zdarzeń serwisowych dowolnego typu (np. naprawy 

sprzętu, wymiany części). 

2.2.6. System ma umożliwiać zarządzanie majątkiem informatycznym: zapis informacji o sprzęcie 

w bazie danych; dopisywanie sprzętu informatycznego oraz innych urządzeń do bazy 

„ręcznie"; tworzenie bazy pracowników (użytkowników) z uwzględnieniem struktury firmy;  

przypisanie sprzętu do użytkowników; rejestrację przesunięć sprzętu; ewidencję  napraw, 

gwarancji; dołączanie elektronicznych dokumentów, faktur, dokumentacji; inwentaryzację 

sprzętu; tworzenie raportów z bazy sprzętu; generowanie i wydruk kodów kreskowych dla 

wszystkich pozycji z bazy sprzętu.  

2.2.7. System ma generować kody kreskowe (jedo i dwuwymiarowe) dla każdego urządzenia w 

standardach: Codabar, Code11, Code16k, Code39, Code93, Code128, DataMatrix, Ean8, 

Ean13, Industrial2of5, Interleaved2of5, Isbn, Msi, Pdf417, Planet, Postnet, UccEan128, 

UpcA, UpcE, UspsOneCode4CB, RoyalMail, AustraliaPost, RoyalTpgPostKix, Sscc18, Pzn, 

DeutschePostLeitcode, DeutschePostIdentcode, UspsTrayLabel, UspsSackLabel, 

EanVelocity, SingaporePost, Jan8, Jan13, SwissPostParcel, Opc, Ean99, Itf14, Scc14, Issn, 

Ismn, NumlyNumber, QRCode, UspsFim, UspsHorizontalBars, Telepen, Pharmacode, 

Semacode, Code32UspsPicUccEan128, FedExGround96. 

2.2.8. Obsługa kodów kreskowych nie może wymagać instalacji czcionek.  

2.2.9. System ma umożliwiać definiowanie koloru oraz rozmiaru kodu kreskowego. 



2.2.10. System ma umożliwiać zablokowanie dostępu do przenośnych pamięci USB na 

inwentaryzowanych komputerach. 

 

2.3. Zdalna administracja komputerami 

2.3.1. System ma automatyczne wykonywać dowolne polecenia na dowolnych komputerach: 

wykonywanie poleceń DOS, uruchamianie aplikacji, instalacja/deinstalacja 

oprogramowania, zmiany w rejestrach systemowych (dodawanie, usuwanie, 

modyfikowanie), usuwanie oraz kopiowanie plików i folderów, dostarczanie wyników 

zwróconych przez wykonane zadanie do bazy danych i prezentowanie ich w konsoli 

zarządzającej, możliwość wykonywania zadań z uprawnieniami dowolnego użytkownika.  

2.3.2. System ma posiadać wbudowany skaner umożliwiający wykrywanie (rozpoznawanie) 

komputerów z technologią Intel vPro.  

2.3.3. System ma umożliwiać zarządzanie komputerami z technologią Intel vPro, w tym: Serial 

Over LAN, zdalne włączanie, wyłączanie komputera, zdalna konfiguracja BIOS, 

uruchomienie zdalnie komputera przy użyciu obrazu ISO lub IMG znajdującego się w 

dowolnej lokalizacji. 

2.3.4. System ma umożliwiać połączenie się z wybranym komputerem w trybie graficznym (od 

vPro v.6). 

2.3.5. System ma umożliwiać za pomocą technologii Ultra VNC: przejęcie ekranu, klawiatury i 

myszki użytkownika, zdalne uruchamianie aplikacji, zarządzanie usługami i restart 

komputera, zdalną instalacja oprogramowania, service packów, patchy.  

 

2.4. Zarządzanie magazynem IT 

2.4.1. System ma umożliwiać obsługę magazynu IT. 

2.4.2. System ma umożliwiać obsługę dowolnej ilości magazynów w różnych lokalizacjach. 

2.4.3. System ma umożliwiać obsługę dokumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI, a także definiowanie 

własnych dokumentów pozwalających na rozliczenie stanów magazynowych. 

2.4.4. System ma umożliwiać generowanie dokumentów wymienionych w pkt. 2.4.3 z poziomu 

jednej konsoli zarządzającej. 

2.4.5. System ma umożliwiać ewidencję ilościowo-wartościową części zamiennych i będących 

aktualnie w użyciu. 

2.4.6. System ma umożliwiać obsługę kodów kreskowych (jedno i dwuwymiarowych). 

 

2.5. Automatyzacja 

2.5.1. definiowanie procesów wykonywanych automatycznie (Automatyzacja procesów) 

2.5.2. możliwość zdefiniowania Servera (komponentu systemu) zarządzającego automatyzacją 

2.5.3. konfiguracja procesów automatyzacji z poziomu Konsola  

2.5.4. proces predefiniowany: Kopia bezpieczeństwa bazy danych 

2.5.5. proces predefiniowany: Identyfikacja aplikacji 

2.5.6. proces predefiniowany: Porządkowanie bazy danych / Odbudowa indeksów 

2.5.7. proces predefiniowany: Usuwanie nadmiarowych plików logowań 

2.5.8. proces predefiniowany: Usuwanie zbędnych (nadmiarowych sesji skanowania) 

2.5.9. proces predefiniowany: Reindeksacja bazy danych 

2.5.10. alert predefiniowany: zasoby zakazane (pliki erotyczne) 

2.5.11. alert predefiniowany: zasoby multimedialne (pliki multimedialne) 

2.5.12. alert predefiniowany: nowe komputery 

2.5.13. alert predefiniowany: brak skanowania komputerów 

2.5.14. alert predefiniowany: brak skanowania komputerów (pow. 30dni) 

2.5.15. alert predefiniowany: braki w licencjach 

2.5.16. alert predefiniowany: niewłaściwe daty systemowe komputerów 

2.5.17. alert predefiniowany: urządzenia bez użytkowników 

2.5.18. obsługa dowolnych poleceń Command.com na stacjach roboczych (kopiowanie plików, 

usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie 

programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.) z poziomu Konsoli  

2.5.19. wykonywanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako) 

2.5.20. tworzenie zadań cyklicznych dla Agentów 

2.5.21. obsługa zadań cyklicznych w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe 

zadanie n dni od wykonania 

2.5.22. obsługa zadań cyklicznych w cyklu tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe 

zadanie n tygodni od wykonania 



2.5.23. obsługa zadań cyklicznych w cyklu miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, 

pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni 

poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni 

co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania 

2.5.24. obsługa zadań cyklicznych w cyklu rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w 

pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni 

poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni 

wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania 

2.5.25. obsługa zadań cyklicznych: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z 

końcem cyklu w określonej dacie. 

2.5.26. obsługa poleceń predefiniowanych przez użytkownika – umożliwia definiowanie kartotek 

poleceń pozwalających na zdalne uruchomienie zadań na komputerach 

2.6. Edukacja pracowników: 

2.6.1. możliwość zdefiniowania pakietów tekstowych (kontent) celem automatycznego wysyłania 

do urządzeń, użytkowników komputerów np. z funkcjonujących regulaminów, polityk 

bezpieczeństwa, polityk zarządzania oprogramowanie etc.  

2.6.2. formatowanie komunikatów zgodne z HTML  

2.6.3. przesyłana treść ma postać: Temat, Nagłówek, Opis  

2.6.4. możliwość podglądu wszystkich komunikatów z danej treści w jednym oknie  

2.6.5. możliwość edycji treści (zmiana kolejności komunikatów, usuwanie komunikatów, 

dodawanie nowych) 

2.6.6. programowalny harmonogram wysyłania wiadomości 

2.6.7. natychmiastowe powiadomienie wizualne i dźwiękowe o otrzymaniu nowej treści  

2.6.8. powiadomienie o odłożonej i oczekującej na przeczytanie treści  

2.6.9. możliwość odłożenia wyświetlenia treści na 10 min., 1, 2 lub 4 godziny 

2.6.10. historia odczytywania wiadomości przez użytkowników 

2.6.11. powiadomienie o przeczytaniu posiada znacznik czasowy odporny na zmiany czasu na 

lokalnym komputerze 

2.6.12. raportowanie wiadomości wysłanych i przeczytanych, wraz z datą i godziną odczytania 

2.6.13. możliwość eksportu / importu treści 

 

2.7. Raportowanie 

2.7.1. System ma generować i wyświetlać dowolne wieloparametryczne raporty w standardzie 

Crystal Reports (.rpt).  

2.7.2. System powinien posiadać co najmniej 200 zdefiniowanych raportów. 

2.7.3. System ma umożliwiać wieloinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów 

jednocześnie z wielu widoków) 

2.7.4. System powinien umożliwiać eksport danych z raportu do formatów: RPT, PDF, XLS, DOC, 

RTF 

2.7.5. System ma umożliwiać eksport danych z dowolnych widoków do formatów: XLS, PDF, DOC, 

HTML, MHT, RPT, CSV, XML, CALC, JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP 

2.7.6. System ma umożliwić generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z 

zastosowaniem bieżących filtrów. 

2.7.7. System ma umożliwić wygenerowanie zaawansowanych raportów prezentujących zmiany w 

konfiguracji sprzętowej i programowej systemu. 

 

Część 4: 
Systemy bezpieczeństwa : 

 

 2 systemy bezpieczeństwa UTM do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku Starostwa oraz 

w budynku Geodezji  (100 user oraz 30 user) 

 

Specyfikacja: 

 

System I: 

 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje 

bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy 

wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w 

postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku 



implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z 

odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących PODMIOT, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe 

funkcjonalności: 

1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu.  

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 

zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz  automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie 

z trasą definiowaną przez protokół OSPF.  

4. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: 

Routera z funkcją NAT lub transparent. 

5. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 6 portami Ethernet 10/100 

Base-TX oraz 2 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

6. Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o 

standard 802.1Q. 

7. W zakresie Firewall’a obsługa nie  mniej niż 90 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 5 tys. nowych 

połączeń na sekundę  

8. Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 300 Mbps  

Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 60 Mbps  

9. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych 

funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w 

postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 

• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 

• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS, 

SMTPS, POP3S). W celu zapewnienia wysokiej skuteczności mechanizmu antywirusowego wymaga 

się aby mechanizm skanowania działał w oparciu o technologię proxy. umożliwiającą analizę 

dowolnego typu załączników 

• poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN 

• ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] 

• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: 

zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu 

SPAM.  

• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)  

• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 

• Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 

• Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

• Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji na lokalnym 

dysku 

10. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 300 Mbps  

11. Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączonymi 

funkcjami: Antivirus, WebFilter - min. 40 Mbps 

12. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 

• Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 

• Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z 

proponowanym rozwiązaniem. 

• .Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  

• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 

• Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF 

• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

13. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w 

oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w 

ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN.  

14. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 

bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.  

15. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 

16. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, 

usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie 

pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 

17. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 

18. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 

protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 



19. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych 

ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator sys temu powinien mieć 

możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość 

wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu 

DoS oraz DDos. 

20. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 

pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 

21. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie 

tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, 

malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii 

oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  

22. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły 

dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

23. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za 

pomocą nie mniej niż: 

• 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  

• Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w 

środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a  

kontrolerze domeny. 

24. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące 

certyfikaty: 

• ICSA dla funkcjonalności SSLVPN, IPS, Antywirus 

• ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 

25. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 

współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami 

wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania 

musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

26. Serwisy i licencje 

• Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 1 roku. 

27. Gwarancja oraz wsparcie 

 

1)     Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 

miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie 

urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, 

który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

2)     Gwarancja: System powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz 

dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym realizowanym 

przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu 

gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w 

zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 przez 

dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 8x5. Oferent winien przedłożyć dokumenty: 

- oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

- oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz 

Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej) 

- certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego 

3)   W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego 

postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument 

pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, 

zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o 

obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 

2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą 

jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego 

systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 

zastosowania.  



4)  Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na 

terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz 

świadczenia usług z nimi związanych. 

 

 

System II: 

 

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje 

bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona 

także w przypadku różnych dostawców dla poszczególnych lokalizacji. Dopuszcza się aby elementy 

wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej 

lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W 

przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy 

sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

2 Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 

2.1 System powinien być zaprojektowany w taki sposób aby możliwa była jego rozbudowa w celu 

wyeliminowania pojedynczego punktu awarii. W tym celu powinien zapewnić co najmniej: 

2.1.1 Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu.  

2.1.2 Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 

zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

2.1.3 Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie 

z trasą definiowaną przez protokół OSPF.  

2.2 System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: 

Routera z funkcją NAT lub transparent. 

2.3 System realizujący funkcję Firewall musi dysponować co najmniej 10 portami Ethernet 

10/100/1000 Base-TX  

2.4 Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o 

standard 802.1Q. 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 450 tys jednoczesnych połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń 

na sekundę  

2.4 Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps  

2.5 Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 750 Mbps  

2.6 W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych 

funkcjonalności: 

• kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 

• ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) 

umożliwiający skanowanie wszystkich rodzajów plików, w tym zip, rar 

• poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN 

• ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 

• kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: 

zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających tre ści typu 

SPAM.  

• kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)  

• kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 

• Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 

• Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)  

2.7 Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączonymi 

funkcjami: Stateful Firewall, Antivirus, WebFilter, min. 40 Mbps 

2.8 Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS)  min 150 Mbps  

2.9 W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 

• Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 

• Dostawca musi dostraczyć nielimitowanego klienta VPN współpracującego z propomownym 

rozwiązaniem. 

• Monitorowanie stanu tuneli VPN i sta łego utrzymywania ich aktywności  

• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 

• Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF 

• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

2.10 Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w 

oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w 

ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN.  



2.11 Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 

bezpieczeństwa  w zakresie  routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a.  

2.12 Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 

2.13 Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, 

usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz 

zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 

2.14 Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 

2.15 Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 

protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 

2.16 Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych 

ataków powinna zawierać co najmniej 4000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć 

możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość 

wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu 

DoS oraz DDos. 

2.17 Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 

pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 

2.18 Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie 

tematyczne (np. spyware, malware, spam, Proxy avoidance). Administrator powinien mieć 

możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.  

2.19 Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków,  aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły 

dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

2.20 System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za 

pomocą nie mniej niż: 

• 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  

• Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w 

środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na 

kontrolerze domeny. 

2.21 Funkcje bezpieczeństwa oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty ICSA  dla 

funkcjonalności Firewall, IPS, Antywirus 

2.22 Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 

współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami 

wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania 

musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

 

Serwisy i licencje 

 

• Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 1 roku. 

27. Gwarancja oraz wsparcie 

 

1)     Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 

miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie 

urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, 

który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

2)     Gwarancja: System powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz 

dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym realizowanym 

przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu 

gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w 

zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 przez 

dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 8x5. Oferent winien przedłożyć dokumenty: 

- oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

- oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz 

Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej) 

- certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego 

3)   W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego 

postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument 



pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, 

zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o 

obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 

2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą 

jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego 

systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 

zastosowania.  

4)  Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na 

terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz 

świadczenia usług z nimi związanych. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Dostawa przedmiotu zamówienia nie późn iej niżeli do dnia 26 czerwca 2014r. 

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście  

w siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku  ul. Kościuszki 76, Wydział Organizacyjny, 

Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego - Zespół Informatyczny, pokój 209, telefonicznie 

77 438 17 29, za pomocą poczty email: informatyk@powiatprudnicki.pl.  

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Pan/i Marek Sobkowicz - informatyk 

Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 

maja 2014r., do godziny 13:00, dostarczą do Siedziby Zamawiającego ofertę cenową na dostawę 

przedmiotu zamówienia. Uwaga: zaproponowana cena będzie traktowana, jako cena z dostawą towaru do 

siedziby zamawiającego! 

Uwaga: zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru ofert osobno na 

każdą część opisaną w „formularzu ofertowym” 

 

Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 Poprawnie wypełniony formularz oferty. 

 Poprawnie wypełniony formularz cenowy. 

 Specyfikację techniczną sprzętu, którego tyczy się formularz ofertowy 

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

 cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto, 

 cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres realizacji zamówienia i nie podlega 

waloryzacji 

 cena ofertowa będzie zawierała wszystkie koszty w tym koszt dostawy do siedziby zamawiającego  

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 najniższej ceny. 

 zgodności z wymaganą specyfikacją zamawianego sprzętu podaną powyżej. 

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty: 

- Zamawiający może żądać od  Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia  lub zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 

udziału w postępowaniu oraz będzie posiadała najkorzystniejszą cenę dla poszczególnej części oddzielnie. 

Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 




