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W ramach zamówienia planowane są dostawy i usługi zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 

Lp.  Nazwa urządzenia / usługi  Ilość 

1.   Serwer baz danych  1 

2.  
Serwer aplikacji/Kontroler domeny wraz z licencjami dostępowymi i certyfikatem 
serwerowym 

1 

3.   System archiwizacji danych  1 

4.   Urządzenie ochrony sieci UTM  1 

5.   Skaner dokumentów A4  1 

6.   Stanowisko Profilu Zaufanego  1 

7.   Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej  1 
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1. Serwer baz danych 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa 

Obudowa  typu RACK o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością  instalacji min. 8 dysków Hot‐
Plug w ramach  jednej obudowy wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej 
szafie RACK oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Płyta powinna obsługiwać do min. 16 slotów pamięci.  

Procesor 

Dwa  procesory  wielordzeniowe,  osiągające  w  teście  PassMark  CPU  Mark  wynik  min.  18600 
punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla konfiguracji 
dwuprocesorowej. 

Pamięć RAM 
Minimum 64 GB pamięci RAM typu RDIMM 2400MT/s, z możliwością rozbudowy do 1TB. 

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

Sloty PCI Express 

Minimum dwa sloty PCI‐Express x16 generacji 3.0: 

Minimum dwa sloty PCI‐Express x8 generacji 3.0 

Możliwość rozbudowy do minimum ośmiu slotów PCI‐Express 3.0. 

Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1600x900 

Wbudowane porty 

Minimum 5 portów USB (w tym co najmniej trzy w wersji 3.0), minimum 2 porty VGA, minimum 1 
port RS232. 

Porty  nie mogą  zostać  osiągnięte  poprzez  stosowanie  dodatkowych  adapterów,  przejściówek 
oraz kart rozszerzeń. 

Interfejsy sieciowe 

Minimum  cztery  interfejsy  sieciowe 1Gb Ethernet w  standardzie BaseT.  Interfejsy  sieciowe nie 
mogą  zajmować  żadnego  z  dostępnych  slotów  PCI  Express  oraz  portów  USB.  Wsparcie  dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  

Zamawiający wymaga    dostarczenia  kabli RJ45  kat.6  2m  dla  każdego wbudowanego  interfejsu 
sieciowego. 

Kontroler dysków 

Zainstalowany sprzętowego  kontroler dyskowy z bateryjnym podtrzymaniem pamięci cache. 
Możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Obsługa dysków SAS 12Gb/s, zapewniająca pełne wykorzystanie przepustowości dysków. 

Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Możliwość instalacji min. 64TB wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug. 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.  

Zainstalowane 2 dyski 600 GB SAS 10K RPM każdy. 

Napęd optyczny  Napęd DVD‐RW 

Zasilacze 
Dwa  redundantne  zasilacze  Hot  Plug  o  mocy  maksymalnej  750W  każdy  wraz  z  kablami 
zasilającymi o dł.min. 1,5m każdy. 

Wentylatory  Minimum 4 redundantne wentylatory typu Hot‐Plug. 

Bezpieczeństwo 

Panel  diagnostyczny  lub  sygnalizacja  LED  umieszczona  na  froncie  obudowy,  umożliwiająca 
wyświetlenie  informacji  o  stanie  procesorów,  pamięciach,  dyskach, wentylatorach,  kontrolera 
RAID, kartach PCI‐E, zasilaczach, temperaturze. 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM2.0.  

Fizyczne  zabezpieczenie  dedykowane  przez  producenta  serwera  chroniące  przed 
nieuprawnionym dostępem do dysków twardych, montowane z przodu obudowy. 

Karta zarządzająca 

Oprogramowanie  do  zdalnego  zarządzania  serwerem  powinno  umożliwiać:  monitoring  stanu 
serwera oraz pracy komponentów (temperatura kluczowych komponentów, prędkość obrotowa 
wentylatorów, itp.), monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, zbieranie 
logów  błędów  hardware,  przechwycenie  wirtualnej  konsoli  wraz  z  dostępem  do  myszy 
i klawiatury,  montowanie  wirtualnych  napędów,  zdalna  identyfikacja  fizycznego  serwera 
i obudowy  za  pomocą  sygnalizatora  optycznego,    wysyłanie  zawiadomień  droga mailową  lub 
poprzez SNMP. 

Nie  dopuszcza  się  rozwiązań  serwerowych  wymagających  dokupowania  dodatkowych  licencji 
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umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO‐9001 oraz ISO‐14001 lub równoważne. 

Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. 

W  przypadku  braku  w/w  certyfikatów  na  internetowych  stronach  producenta,  Wykonawca 
będzie  musiał  dołożyć  dokumenty  potwierdzających  spełnienie  przez  produkt  wymagań 
jakościowych. 

Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji 
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Gwarancja 

Minimum  5  lat  gwarancji  realizowanej  w  miejscu  instalacji  sprzętu,  z  czasem  reakcji  do 
następnego  dnia  roboczego  od  przyjęcia  zgłoszenia,  możliwość  zgłaszania  awarii  poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej.  

W przypadku wymiany, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo‐odbiorczego przedmiotu 
zamówienia. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z  wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia  testu  ich  poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren  Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  dostarczonego  produktu  nie 
może  stanowić  naruszenia majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający wymaga 
dostarczenia  wraz  z urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta  potwierdzającego 
ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

2. Serwer aplikacji/Kontroler domeny wraz licencjami dostępowymi 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa 

Obudowa  typu RACK o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością  instalacji min. 8 dysków Hot‐
Plug w ramach  jednej obudowy wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej 
szafie RACK oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Płyta powinna obsługiwać do min. 16 slotów pamięci.  

Procesor 

Dwa  procesory  wielordzeniowe,  osiągające  w  teście  PassMark  CPU  Mark  wynik  min.  18600 
punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla konfiguracji 
dwuprocesorowej. 

Pamięć RAM 
Minimum 64 GB pamięci RAM typu RDIMM 2400MT/s, z możliwością rozbudowy do 1TB. 

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Sparing, Memory Mirror, Lockstep 

Sloty PCI Express 

Minimum dwa sloty PCI‐Express x16 generacji 3.0: 

Minimum dwa sloty PCI‐Express x8 generacji 3.0 

Możliwość rozbudowy do minimum ośmiu slotów PCI‐Express 3.0. 

Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1600x900 

Wbudowane porty 

Minimum 5 portów USB (w tym co najmniej trzy w wersji 3.0), minimum 2 porty VGA, minimum 1 
port RS232, 4 porty RJ45. 

Porty  nie mogą  zostać  osiągnięte  poprzez  stosowanie  dodatkowych  adapterów,  przejściówek 
oraz kart rozszerzeń. 

Interfejsy sieciowe 

Minimum  cztery  interfejsy  sieciowe 1Gb Ethernet w  standardzie BaseT.  Interfejsy  sieciowe nie 
mogą  zajmować  żadnego  z  dostępnych  slotów  PCI  Express  oraz  portów  USB.  Wsparcie  dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  

Zamawiający wymaga    dostarczenia  kabli RJ45  kat.6  2m  dla  każdego wbudowanego  interfejsu 
sieciowego. 
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Kontroler dysków 

Zainstalowany sprzętowego  kontroler dyskowy. Możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 1GB nieulotnej pamięci Cache. Podtrzymanie bateryjne. 

Obsługa dysków SAS 12Gb/s, zapewniająca pełne wykorzystanie przepustowości dysków. 

Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Możliwość instalacji min. 64TB wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug. 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.  

Zainstalowane 2 dyski 600 GB SAS 10K RPM każdy. 

Napęd optyczny  Napęd DVD‐RW 

Zasilacze 
Dwa  redundantne  zasilacze  Hot  Plug  o  mocy  maksymalnej  750W  każdy  wraz  z  kablami 
zasilającymi o dł.min. 1,5m każdy. 

Wentylatory  Minimum 4 redundantne wentylatory typu Hot‐Plug. 

Bezpieczeństwo 

Panel  diagnostyczny  lub  sygnalizacja  LED  umieszczona  na  froncie  obudowy,  umożliwiająca 
wyświetlenie  informacji  o  stanie  procesorów,  pamięciach,  dyskach, wentylatorach,  kontrolera 
RAID, kartach PCI‐E, zasilaczach, temperaturze. 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM2.0.  

Fizyczne  zabezpieczenie  dedykowane  przez  producenta  serwera  chroniące  przed 
nieuprawnionym dostępem do dysków twardych, montowane z przodu obudowy. 

Zarządzanie 

Oprogramowanie  do  zdalnego  zarządzania  serwerem  powinno  umożliwiać:  monitoring  stanu 
serwera oraz pracy komponentów (temperatura kluczowych komponentów, prędkość obrotowa 
wentylatorów, itp.), monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, zbieranie 
logów  błędów  hardware,  przechwycenie  wirtualnej  konsoli  wraz  z  dostępem  do  myszy 
i klawiatury,  montowanie  wirtualnych  napędów,  zdalna  identyfikacja  fizycznego  serwera 
i obudowy  za  pomocą  sygnalizatora  optycznego,    wysyłanie  zawiadomień  droga mailową  lub 
poprzez SNMP. 

Nie  dopuszcza  się  rozwiązań  serwerowych  wymagających  dokupowania  dodatkowych  licencji 
umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO‐9001 oraz ISO‐14001 lub równoważne. 

Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. 

W  przypadku  braku  w/w  certyfikatów  na  internetowych  stronach  producenta,  Wykonawca 
będzie  musiał  dołożyć  dokumenty  potwierdzających  spełnienie  przez  produkt  wymagań 
jakościowych. 

Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji 
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wirtualizacja 

Serwery  muszą  być  dostarczone  z  oprogramowaniem  do  wirtualizacji  z  licencjami 
umożliwiającymi  uruchamianie wirtualizacji  na  serwerach  fizycznych  o  łącznej  liczbie 
minimum  6  procesorów  fizycznych  oraz  jednej  konsoli  do  zarządzania  całym 
środowiskiem. 

Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana 
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. 

Oprogramowanie  do  wirtualizacji  musi  umożliwiać  klastrowanie  zasobów 
obliczeniowych  dostępnych  na  wielu  serwerach  fizycznych  w  celu  lepszego 
wykorzystania tych zasobów do tworzenia maszyn wirtualnych. 

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu  instancji systemów operacyjnych 
na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym 
stopniem konsolidacji sprzętowej. 

Oprogramowanie  do wirtualizacji musi  zapewnić możliwość  skonfigurowania maszyn 
wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej. 

Oprogramowanie  do wirtualizacji musi  zapewnić możliwość  przydzielenia maszynom 
wirtualnym do 64 procesorów wirtualnych. 

Rozwiązanie musi umożliwiać  łatwą  i  szybką  rozbudowę  infrastruktury o nowe usługi 
bez spadku wydajności I dostępności pozostałych wybranych usług. 

Rozwiązanie powinno w możliwie największym  stopniu być niezależne od producenta 
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platformy sprzętowej.

Rozwiązanie powinno wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows 
XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server  2008R2, Windows  Server  2012  R2,  SLES  10,  RHEL  6,  RHEL  5,  RHEL  4,  RHEL3, 
Debian, CentOS 6.0, Ubuntu 10.10. 

Rozwiązanie musi  umożliwiać  przydzielenie  większej  ilości  pamięci  RAM  dla maszyn 
wirtualnych  niż  fizyczne  zasoby  RAM  serwera  w  celu  osiągnięcia  maksymalnego 
współczynnika konsolidacji. 

Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi,  usługami.  Centralna  konsola  graficzna musi  być  dostępna minimum  na 
systemy Windows, Mac i Linux 

Rozwiązanie  musi  zapewnić  możliwość  monitorowania  wykorzystania  zasobów 
fizycznych infrastruktury wirtualnej. 

Oprogramowanie  do  wirtualizacji  musi  zapewnić  możliwość  wykonywania  kopii 
zapasowych instancji systemów operacyjnych. 

Oprogramowanie  do  wirtualizacji  musi  zapewnić  możliwość  wykonywania  kopii 
migawkowych  instancji  systemów  operacyjnych  na  potrzeby  tworzenia  kopii 
zapasowych bez przerywania ich pracy. 

Oprogramowanie  do  wirtualizacji  musi  zapewnić  możliwość  klonowania  systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

Oprogramowanie  zarządzające  musi  posiadać  możliwość  przydzielania  i  konfiguracji 
uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi. 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty 
komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek. 

System  powinien  posiadać  funkcjonalność  wirtualnego  przełącznika  (switch) 
umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta  i pozwalającego połączyć 
maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta. 

Rozwiązanie  musi  zapewniać  mechanizm  bezpiecznego  uaktualniania  warstwy 
wirtualizacyjnej,  hostowanych  systemów  operacyjnych  (np.  wgrywania  patch‐y) 
i aplikacji  tak,  aby  zminimalizować  ryzyko  awarii  systemu  na  skutek  wprowadzenia 
zamiany. 

Rozwiązanie  musi  umożliwiać  dodawanie  i  rozszerzanie  dysków  wirtualnych, 
procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych maszyn wirtualnych. 

Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych 
maszyn  wirtualnych  wraz  z  ich  pełną  konfiguracją  i  preinstalowanymi  narzędziami 
systemowymi. 

System operacyjny 

Na  serwerze  musi  być  zainstalowane  oprogramowanie,  którego  licencja  musi  uprawniać  do 
uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku wirtualnym. 

Licencja  na  oprogramowanie musi  uwzględniać wszystkie  rdzenie  procesorów  zainstalowanych 
w serwerze. 

Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. 

Możliwość  dynamicznego  obniżania  poboru  energii  przez  rdzenie 
procesorów  niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm  ten musi uwzględniać  specyfikę 
procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper‐Threading. 

Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: 

‐ pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
‐ umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym 

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie  wersje plików i  folderów, 
‐ umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików  i/lub folderów, 
‐ umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

Wbudowany  mechanizm  klasyfikowania  i  indeksowania  plików  (dokumentów)   w  oparciu 
o ich zawartość. 

Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140‐2 
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lub  równoważny  wydany  przez  NIST  lub  inną  agendę  rządową  zajmującą  się 
bezpieczeństwem informacji. 

Możliwość uruchamiania aplikacji  internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 

Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTIP pomiędzy kilka serwerów . 

Wbudowana  zapora  internetowa  (firewall)  z obsługi definiowanych  reguł dla ochrony połączeń 
internetowych i intranetowych 

Graficzny interfejs użytkownika. 

Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące  elementy:  menu,  przeglądarka 
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 

Możliwość zmiany  języka  interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej  języka polskiego 
i angielskiego. 

Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

Dostępność  bezpłatnych  narzędzi  producenta  systemu  umożliwiających  badanie  i  wdrażanie 
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

Pochodzący  od  producenta  systemu  serwis  zarządzania polityką  konsumpcji  informacji 
w dokumentach (Digital Rights Management). 

Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 
produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 

‐ Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz  DNS wspierający DNSSEC, 

‐ Usługi  katalogowe  oparte  o  LDAP  i  pozwalające  na  uwierzytelnianie  ui:ytkownik6w  stacji 
roboczych, bez konieczności  instalowania dodatkowego oprogramowania na  tych stacjach, 
pozwalające  na  zarzadzanie  zasobami w  sieci  (użytkownicy,  komputery,  drukarki,  udziały 
sieciowe), z możliwością wykorzystania  następujących funkcji: 

 podłączenie  do  domeny w  trybie  offline  ‐  bez  dostępnego  połączenia  sieciowego 
z domeną, 

 ustanawianie   praw  dostępu  do  zasobów  domeny  na   bazie  sposobu  logowania 
użytkownika ‐ na przykład typu certyfikatu  użytego do logowania, 

 odzyskiwanie  przypadkowo  skasowanych  obiektów 
usługi katalogowej z mechanizmu kosza. 

Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 

Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego  klienta)  lub 
odpowiednio  skonfigurowanej stacji  roboczej 

PKI (Centrum Certyfikat6w (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego)  umożliwiające: 

‐ dystrybucję  certyfikatów  poprzez http, 

‐ konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 

‐ automatyczne rejestrowania certyfikat6w pomiędzy różnymi lasami domen. 

Szyfrowanie plików i folderów. 

Szyfrowanie  połączeń  sieciowych  pomiędzy  serwerami  oraz  serwerami  i  stacjami 
roboczymi (IPSec). 

Serwis udostępniania stron WWW. 

Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (1Pv6). 

Wbudowane  usługi  VPN  pozwalające  na  zestawienie  minimum  500  równoczesnych  połączeń 
i niewymagające  instalacji  dodatkowego  oprogramowania  na  komputerach  z  systemem 
Windows. 

System  operacyjny  musi  być  dostarczony  wraz  z  25  licencjami  dostępowymi  dające 
użytkowników  prawo  korzystania  z  usług  udostępnianych  przez  serwer  oraz  umożliwiające 
korzystanie z jego zasobów. 

Inne 

Wraz  z  serwerem  należy  dostarczyć  certyfikat  SSL  zabezpieczający  serwer  internetowy 
i transmisję danych.  

Certyfikat musi spełniać wymagania minimalne: 

‐ musi być zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),  
‐ musi być zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,  
‐ obsługa siły szyfrowania połączeń do 256 bitów,  
‐ musi zapewniać wsparcie dla SGC (Server Gated Cryptography),  
‐ musi zapewniać obsługę kluczy o długości 4096 bitów i więcej,  
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‐ minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA  lub DSA 2048 bit, EC 571 bit: NIST K‐
571 oraz NIST B‐571,  

‐ musi posiadać aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,  
‐ musi być możliwa weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy  list CRL oraz protokołu 

OCSP, 
‐ ważność certyfikatu minimum 1 rok. 

Gwarancja 

Minimum  5  lat  gwarancji  realizowanej  w  miejscu  instalacji  sprzętu,  z  czasem  reakcji  do 
następnego  dnia  roboczego  od  przyjęcia  zgłoszenia,  możliwość  zgłaszania  awarii  poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej.  

W przypadku wymiany, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo‐odbiorczego przedmiotu 
zamówienia. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z  wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia  testu  ich  poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren  Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  dostarczonego  produktu  nie 
może  stanowić  naruszenia majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający wymaga 
dostarczenia  wraz  z urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta  potwierdzającego 
ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

3. System backup 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Obudowa typu RACK 19” o wysokości 1U  

Minimalna liczba interfejsów sieciowych urządzenia to co najmniej 1 interfejs 1 Gigabit. 

Dostępne złącza to minimum: VGA; PS/2 keyboard / mouse 

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na dyskach twardych zapewniających 
wysoką dostępność poprzez przechowywanie danych na macierzy RAID 1 lub RAID 5.  

Dostępna przestrzeń do przechowywania kopii zapasowych nie może być mniejsza jak 4TB. 

Administracja 

Rozwiązanie ma być konfigurowane za pomocą graficznego interfejsu. 

Rozwiązanie  może  być  zarządzane  przez  dowolną  liczbę  administratorów,  którzy  posiadają 
rozłączne lub nakładające się uprawnienia. 

Rozwiązanie musi posiadać mechanizm  informowania administratorów o wystąpieniu błędów 
za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej. 

Rozwiązanie  backupowe  musi  posiadać  opcję  informowania  w  formie  wiadomości  e‐mail 
o statusie wykonania zadań backupowych na więcej niż jeden adres e‐mail. 
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość pełnego centralnego zarządzania przez www modułem 
wykonywania kopii zapasowych na serwerach w zakresie: 

 konfiguracji parametrów wykonywania kopii zapasowych, 

 przydzielania zadań wykonywania kopii zapasowych, 

 monitorowania stanu wykonania kopii zapasowych, 

 powiadamiania o stanie zadań backupu drogą mailową,  

 przeglądania i odtwarzania wybranych elementów wykonanych kopii zapasowych, 

 monitorowania w trybie graficznym aktualnego stanu systemu z uwzględnieniem: 

 statusu wykonanych zadań backupu (udane/nieudane), 

 aktualnej wielkości danych backupowych, 

 aktualnej zajętości repozytorium backupu, 

 trendów objętości backupu, 

 wielkości danych w repozytoriach backupu z uwzględnieniem rzeczywistej wielkości 

danych źródłowych i objętości z uwzględnieniem kompresji i deduplikacji. 
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Backup danych 

Rozwiązanie  musi  zapewnić  funkcjonalność  scentralizowanego  system  wykonywania  kopii 
zapasowych  w  heterogenicznym  środowisku  (różne  systemy  operacyjne)  z wykorzystaniem 
protokołów typu klient‐serwer używający jako warstwę transportu TCP/IP: SMB, CIFS,  SSHFS. 

Rozwiązanie  musi  posiadać  wsparcie  producenta  oprogramowania  dla  instalacji  systemu 
zarządzania na platformie wirtualnej. 

Rozwiązanie ma wspierać archiwizację poczty na poziomie pojedynczej wiadomości z systemów 
minimum Microsoft Exchange. 

Rozwiązanie  musi  być  dostarczone  z  dedykowanym  agentem  do  systemów  Windows,  za 
pomocą,  którego możliwe  jest  archiwizowanie  danych  z Microsoft Microsoft  SQL, Microsoft 
Hyper‐V, Microsoft Active Directory oraz  rejestru  systemowego,  stanu  systemu operacyjnego 
(ang. System State) i plików przechowywanych na dyskach systemu Microsoft Windows. Agent 
backupu  dostarczany  jest  dla  systemów  operacyjnych  aktualnie  wspieranych  przez  firmę 
Microsoft. 

Agent  dla  systemów  z  rodziny  Microsoft  Windows  ma  wspierać  mechanizm  deduplikacji 
danych. 

Agent  nie  wymaga  dodatkowej  licencji  i  może  być  zainstalowany  na  dowolnej  liczbie 
komputerów.  

Rozwiązanie ma wspierać archiwizację otwartych i edytowanych plików. 

Rozwiązanie ma posiadać funkcję automatycznego backupu otwartego i edytowanego pliku. 

Rozwiązanie ma umożliwiać wykonywanie backapu w oparciu o harmonogram utworzony przez 
administratora. 

Rozwiązanie  musi  umożliwiać  definiowanie  różnych  strategii  wykonywania  backapu  dla 
poszczególnych obiektów podlegających backupowi. 

Rozwiązanie musi mieć możliwość wykonywania backupu na lokalnie dostarczonym urządzeniu. 

Rozwiązanie  musi  wykonywać  backup  na  dyski  oparte  o  technologię  przyrostowej  kopii 
migawkowej na poziomie bloków danych –  tylko pierwszy backup  jest pełny, pozostałe  tylko 
przyrostowe (bez konieczności wykonywania kolejnych kopii pełnych), dla serwerów fizycznych 
i wirtualnych. 

Backup  serwerów wirtualnych  na  poziomie  Hypervisora musi  odbywać  się  bez  konieczności 
instalacji oprogramowania na systemie Gościa (Guest). 

Backup  serwerów wirtualnych musi być wykonywany przy pomocy API producenta platformy 
wirtualizacyjnej. 

Możliwość  wykonywania  backupu  serwerów  wirtualnych  niezależnie  od  stanu  serwera 
(włączony lub wyłączony). 

Rozwiązanie backupowe musi umożliwiać zarządzanie wieloma urządzeniami tego samego typu 
przy użyciu jednego interfejsu graficznego. 

Rozwiązanie musi  umożliwiać  utworzenie  repozytorium  danych  zapisanych  na  urządzeniu  na 
dyski lokalne oraz replikację na zewnętrzne nośniki typu taśmy, VTL, NAS 

Rozwiązanie  musi  umożliwiać  wykonywanie  backup  PTV  systemów  z  rodziny  Windows  na 
VMware. 

Odtwarzanie danych 

Odtwarzanie  danych  musi  odbywać  się  przy  użyciu  mechanizmów  ‐  dedykowanego  klienta 
odtwarzania dla systemów Windows, protokołu FTP, interfejsu WWW, protokołu WebDAV. 

Dane muszą być odtwarzane przez administratorów urządzenia  lub użytkowników końcowych 
w zależności od uprawnień. 

Możliwość uruchomienia LiveBoot dla VMWare od wersji 4.0 

Możliwość  odtworzenia  pełnego  system  operacyjnego  zawierającego  ustawienia,  dane, 
aplikacje na nowym komputerze. 

Archiwizacja danych 

Rozwiązanie  musi  umożliwiać  wykonanie  archiwizacji  danych  przy  pomocy  dedykowanego 
agenta dostępnego na  takie platform  jak: Windows XP  x86, Windows Server 2003, Windows 
Vista, Windows  Server 2008, Windows 7,  SBS2011, Windows 8, Windows  Server 2012, RHEL 
4,5,6, SLES 10,11, Ubuntu 9,10,11,12,13. 

Agent archiwizacji musi wspierać mechanizmy szyfrowania i kompresji. 

Raportowanie 

Rozwiązanie  backupowe  powinno  udostępniać  raporty  pozwalające  na  analizę  kluczowych 
elementów, takich jak: 

‐ archiwizowania i odtwarzania danych,  
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‐ wykorzystania dostępnych zasobów dyskowych i systemowych  

Rozwiązanie  backupowe  powinno  udostępniać  raporty  pozwalające  na  analizę  aktywności 
administratorów i użytkowników. 

Rozwiązanie  backupowe  powinno  udostępniać  pełną  historię  modyfikacji  zarchiwizowanych 
plików.  

Certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać deklarację CE lub równoważną. 

W  przypadku  braku  w/w  certyfikatu  na  internetowych  stronach  producenta,  Wykonawca 
będzie  musiał  dołożyć  dokument  potwierdzający  spełnienie  przez  produkt  wymagań 
jakościowych. 

Gwarancja 

Oferowane  rozwiązanie musi być objęte minimum 5  letnią gwarancją producenta obejmującą 
wszystkie elementy rozwiązania wraz z możliwością odpłatnego przedłużenia okresu gwarancji 
po jej wygaśnięciu na kolejny okres minimum jednego roku. 

W  razie  wystąpienia  usterki  urządzenia,  producent  w  ramach  gwarancji  przeprowadzi  jego 
wymianę  na  nowy  model.  Wysyłka  nowego  urządzenia  następuje  w  dniu  zgłoszenia 
i potwierdzenia  awarii  (o  ile  potwierdzenie  nastąpi  do  godziny  14:00)  przez  producenta 
przesyłką kurierską na koszt producenta.  

Gwarancja  musi  uwzględniać  automatyczne  aktualizacje  system  oraz  całodobowe  wsparcie 
techniczne świadczone w języku polskim. 

Możliwość bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe po okresie gwarancji. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia  testu  ich poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego  z dostarczonego produktu nie 
może  stanowić  naruszenia majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie 
wymagał  dostarczenia  wraz  z urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta 
potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

Wraz z urządzeniem musi być dostarczony przenośny napęd dyskowy o parametrach niżej opisanych. 

Parametr  Minimalne wymagania  

Obudowa  zewnętrzna 

Interfejsy  
zewnętrzny: USB 3.0 

wewnętrzny: SATA 

Dyski twarde 
Wraz  z  napędem  należy  dostarczyć  7  szt.  kaset  wymiennych  z  nośnikami  o 
pojemności 2TB. 

Inne 

Obsługa systemów plików NTFS, FAT32 

Średni czas dostępu: 15 ms 

Średnia prędkość przesyłu danych: 30 MB/s (wew.), 80 MB/s (zewn.) 

Prędkość przesyłu danych (burst): 1,5 Gbps (wew.), 5 GB/s (zewn.) 

Normy i certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać deklarację CE lub równoważną. 

W przypadku braku w/w  certyfikatu na  internetowych  stronach producenta, Wykonawca 
będzie  musiał  dołożyć  dokument  potwierdzający  spełnienie  przez  produkt  wymagań 
jakościowych. 

Gwarancja 

Oferowane  rozwiązanie  musi  być  objęte  minimum  5  letnią  gwarancją  producenta 
obejmującą wszystkie  elementy  rozwiązania wraz  z możliwością odpłatnego przedłużenia 
okresu gwarancji po jej wygaśnięciu na kolejny okres minimum jednego roku. 

Urządzenia  muszą  pochodzić  z  autoryzowanego  kanału  dystrybucji  producenta 
przeznaczonego  na  teren  Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z 
dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób 
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trzecich.  Zamawiający  będzie  wymagał  dostarczenia  wraz  z urządzeniami  oświadczenia 
przedstawiciela  producenta  potwierdzającego  ważność  uprawnień  gwarancyjnych  na 
terenie Polski. 

4. Urządzenie ochrony sieci UTM 

  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Informacje ogólne 

Dostarczony  system  bezpieczeństwa  musi  zapewniać  wszystkie  wymienione  poniżej  funkcje 
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe.  

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  musi  zapewnić  niezbędne  platformy 
sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

System  musi  zapewnić  monitoring  i  wykrywanie  uszkodzenia  elementów  sprzętowych 
i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

Dostarczone  rozwiązanie  musi  umożliwić  łączenie  w  klaster  Active‐Active  lub  Active‐Passive 
każdego z elementów systemu. 

Funkcje 
bezpieczeństwa 

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, HTTP, FTP, HTTPS). 
System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. 

‐ Poufność danych  ‐ IPSec VPN oraz SSL VPN 

‐ Ochrona przed atakami  ‐ Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 

‐ Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]  

‐ Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)  

‐ Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] 

‐ Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 

‐ Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

Firewall 

Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. 

Musi  zapewnić  obsługę  nie mniej  niż  100  tys.  jednoczesnych  połączeń  oraz  15  tys.  nowych 
połączeń na sekundę. 

Musi  posiadać  wbudowany  w  interfejs  administracyjny  system  raportowania  i  przeglądania 
logów zebranych na urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na 
podłączenie  zewnętrznych  nośników,  musi  być  dostarczony  system  logowania  w  postaci 
dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 

Urządzenie ma obsługiwać translacje NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 

Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

Elementy  systemu przenoszące  ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w  jednym  z 
dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. 

VPN 

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

‐ Tworzenie połączeń w topologii Site‐to‐site oraz możliwość definiowania połączeń 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; 

‐ Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth; 

‐ Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel; 
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IPS 

Ochrona  IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów  i sygnatur. Baza wykrywanych 
ataków musi  zawierać  co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania 
anomalii protokołów  i  ruchu  stanowiących podstawową ochronę przed atakami  typu DoS oraz 
DDos. 

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

Web Filter 

Baza filtra WWW pogrupowana w min 50 kategorii tematycznych. W ramach filtra www muszą 
być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, 
zakupy.  Administrator musi mieć możliwość  nadpisywania  kategorii  oraz  tworzenia wyjątków 
i reguł omijania filtra WWW. 

Kontrola aplikacji 
Funkcja  kontroli  aplikacji  musi  umożliwiać  kontrolę  ruchu  na  podstawie  głębokiej  analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

Porty  System musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000. 

Interfejsy wirtualne 
Możliwość  tworzenia  min  64  interfejsów  wirtualnych  definiowanych  jako  VLANy  w oparciu 
o standard 802.1Q. 

Obsługa Routingu 
Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu 
o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 

Uwierzytelnianie 

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) w oparciu o zewnętrzne bazy danych ; 

‐ Rozwiązanie musi  umożliwiać  budowę  architektury  uwierzytelniania  typu  Single  Sign  On 
w środowisku  Active  Directory  bez  konieczności  instalowania  jakiegokolwiek 
oprogramowania na kontrolerze domeny; 

Wydajność 

Wydajność systemu Firewall min 800 Mbps. 

Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus 
min. 200 Mbps. 

Wydajność ochrony przed atakami (IPS)  min 650 Mbps. 

Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 300 Mbps. 

Raportowanie 

System  realizujący  funkcję  Firewall  musi  posiadać  wbudowany  w  interfejs  administracyjny 
system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. 

W  zakresie  realizowanych  funkcjonalności  systemu  raportowania  i  przeglądania  logów, 
wymagane jest nie mniej niż: 

‐ Posiadanie  predefiniowanych  raportów  dla  ruchu  WWW,  modułu  IPS,  skanera 
antywirusowego i antyspamowego 

‐ Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów 

System  raportowania  i  przeglądania  logów  wbudowany  w  system  bezpieczeństwa  nie  może 
wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. 

Polityka 
bezpieczeństwa 

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). 

Aktualizacja 
Wymagane jest automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych 
oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

Zarządzanie 

Elementy  systemu  muszą  mieć  możliwość  zarządzania  lokalnego  (HTTPS,  SSH)  jak 
i współpracować  z dedykowanymi  platformami  do  centralnego  zarządzania  i monitorowania. 
Komunikacja  systemów  zabezpieczeń  z  platformami  zarządzania  musi  być  realizowana 
z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

Certyfikaty 
Element  oferowanego  systemu  bezpieczeństwa  realizujący  zadanie  Firewall  musi  posiadać 
certyfikat ICSA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall. 

Inne  Z urządzeniem ochrony muszą być dostarczone  z dwa kompatybilne  z  systemem ochrony  sieci 
punkty  dostępowe  wyposażone  w  interfejsy  radiowe  pracujące  równocześnie  –  jeden  na 
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częstotliwości  2,4GHz,  drugi  na  5GHz,  obsługujące  standardy  802.11b/g/n  i  802.11a/n/ac, 
wyposażone w zewnętrze anteny. Urządzenia będą mogły być zasilane poprzez skrętkę Ethernet 
standard 802.3at (PoE+) lub poprzez zewnętrzny zasilacz. 

Gwarancja 

Minimum  5  lat  gwarancji  realizowanej  w  miejscu  instalacji  sprzętu,  z  czasem  reakcji  do 
następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 

Licencje dla wszystkich  funkcji bezpieczeństwa na okres minimum 60‐ciu miesięcy  liczonych od 
dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo‐odbiorczego przedmiotu 
zamówienia. 

Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane  wcześniej  w  żadnych  projektach,  
wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dostawą  i  nieużywane  przed  dniem 
dostarczenia  z wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia  testu  ich  poprawnej 
pracy. 

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego 
na  teren Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z  dostarczonego  produktu  nie 
może  stanowić  naruszenia  majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie 
wymagał  dostarczenia  wraz  z  urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta 
potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

5. Skaner dokumentów A4 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rodzaj skanera 
A4  dwustronny  z  automatycznym  podajnikiem  (ADF)  z  możliwością  podpięcia 
modułu Flatbed 

Rozdzielczość  Optyczna 600 dpi 

Prędkość skanowania  50 kartek na minutę w trybie SIMPLEX, 120 obrazów na minutę 

Dzienne obciążenie  4000 stron 

Skanowane formaty  A8‐A4 w trybie automatycznym, A3 w trybie ręcznym 

Panel kontrolny 
LCD  z możliwością predefiniowania minimum 7 profili  skanowania  i uruchomiania 
ich z poziomu skanera. 

Podajnik papieru   100 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2 

Gramatura papieru  35‐410 g/m2 

Interfejsy  USB 2.0 

Formaty skanowanych plików  JPEG, PDF, TIFF, BMP, RTF 

Wsparcie dla sterowników  TWAIN, ISIS 

Jakość skanowania 

Czujnik podwójnych pobrań dokumentów; 

Likwidacja przekosu; 

Automatyczne rozpoznawanie wielkości i rozmiaru dokumentu; 

Usuwanie kolorów; 

Skanowanie dwustrumieniowe kolor i czarno‐biały za jednym przebiegiem;  

Interaktywna regulacja koloru, regulacja jasności i kontrastu; 

Automatyczna rotacja dokumentu, automatyczne wykrywanie koloru, 

Inteligentne wygładzanie koloru tła; 

Inteligentne wypełnienie krawędzi obrazu; 

Scalanie obrazów; 

Wykrywanie  pustych  stron  na  podstawie  procentowej  zawartości  oraz  rozmiarze 
pliku; 

Filtrowanie smug; 
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Filtr ostrości. 

Pozostałe wymagania 

Skaner musi być dostarczony  ze wszystkimi kablami  zasilającymi oraz przewodami 
połączeniowymi. 

Pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do 
jego  samodzielnej  podstawowej  konserwacji  (zestaw  do  czyszczenia  rolek)  oraz 
zestaw elementów eksploatacyjnych o wydajności co najmniej 250 000 skanów dla 
każdego urządzenia. Skaner musi automatycznie uruchamiać proces skanowania za 
pomocą  zdefiniowanego  i  opisanego  profilu  i  zapisywać  plik  o  rozszerzeniu 
przeszukiwalny  pdf  (z  obsługą  j.  polskiego)  z  rozpoznana  wartością  odczytanego 
kodu kreskowego. 

Certyfikaty 

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne. 

Oferowany  sprzęt  musi  spełniać  wymogi  specyfikacji  technicznej  Energy  Star 
i posiadać  oznaczenie  znakiem    usługowym  ENERGY  STAR  lub  spełniać  kryteria 
efektywności energetycznej co najmniej  równoważne   z koniecznymi do uzyskania 
takiego oznaczenia. 

Gwarancja  

Minimum  5  lat  gwarancji  z  czasem  reakcji  do  następnego  dnia  roboczego  od 
przyjęcia zgłoszenia. 

Serwis  gwarancyjny  oraz  konserwacja  urządzeń  musi  być  świadczona  przez 
organizację  serwisową  producenta  lub  firmę  certyfikowaną  przez  producenta  do 
świadczenia  usług  serwisowych,  mającą  swoją  placówkę  serwisową  na  terenie 
Polski.  Zamawiający  będzie wymagał  dostarczenia  dokumentów  potwierdzających 
spełnienie w/w zaświadczeń producenta przed podpisaniem umowy. 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  
wyprodukowane  nie wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  dostawą  i nieużywane  przed 
dniem  dostarczenia  z  wyłączeniem  używania  niezbędnego  dla  przeprowadzenia 
testu ich poprawnej pracy. 

Urządzenia  muszą  pochodzić  z  autoryzowanego  kanału  dystrybucji  producenta 
przeznaczonego  na  teren Unii  Europejskiej,  a  korzystanie  przez  Zamawiającego  z 
dostarczonego  produktu  nie  może  stanowić  naruszenia  majątkowych  praw 
autorskich  osób  trzecich.  Zamawiający  będzie  wymagał  dostarczenia  wraz 
z urządzeniami  oświadczenia  przedstawiciela  producenta  potwierdzającego 
ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 

6. Stanowisko Potwierdzenia Profilu Zaufanego 

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne 

Informacje ogólne 
Stanowisko  Potwierdzenia  Profilu  Zaufanego  będzie  zorganizowane  na  zestawie 
komputerowym  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Dla  potrzeb  stanowiska 
wymagane będzie dostarczenie drukarki A4. 

Drukarka 

Laserowa  kolorowa A4  pozwalająca  na  automatyczny  druk  dwustronny,  z  funkcją 
kopiowania i skanowania 

Technologia druku: laserowa 

Rozdzielczość druku 600 x600 

Prędkość druku 25 str./min 

Wydajność: 40.000 stron A4/miesiąc 

Podajnik papieru: 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do 500 arkuszy 

Automatyczny podajnik papieru: 50 arkuszy 

Języki drukowania: PCL6, PCL5c, emulacja Postscript Level3, PDF, natywna obsługa 
pakietu office 

Wyświetlacz LCD kolorowy, dotykowy   

Wbudowana karta Ethernet 10/100/1000 Base‐TX 

Port USB 2.0   

Wbudowana pamięć 256 MB DRAM 
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Wbudowany skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów 

Skanowanie dwustronne automatyczne 

Prędkość skanowania 25 str./min 

Zgodność  z  systemami  operacyjnymi Windows  10, Windows  7, Windows  Server 
2008, Mac OS 

Gwarancja minimum 3 lata. 

7. Prace instalacyjno konfiguracyjne 

Nazwa urządzenia  Wymagania minimalne 

 Wymagania ogólne 

Wymagana  jest  instalacja  dostarczonego  sprzętu  w  szafach  RACK  wskazanych 
przez  Zamawiającego  oraz  konfiguracja  i  integracja  z  istniejącą  infrastrukturą 
informatyczną. 

W  ramach  instalacji  Wykonawca  połączy  urządzenia  serwerowe,  system  do 
archiwizacji  danych,  router/firewall  przy  wykorzystaniu  okablowania 
dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. 

Po instalacji i konfiguracji sprzętu, Wykonawca wykona testy połączeń i wydajności 
urządzeń.  Pozytywny  wynik  testów  będzie  podstawą  podpisania  protokołu 
odbioru. 

Serwer baz danych 
Instalacja  oprogramowania  zarządzającego  spełniającego minimalne  wymagania 
dla dostarczonego z serwerem. 

Serwer aplikacji 

Instalacja systemu operacyjnego wraz z wymaganymi aktualizacjami. 

Uruchomienie  środowiska  wirtualne  zgodnie  z wytycznymi  Zamawiającego 
przedstawionymi na etapie instalacji i konfiguracji. 

Instalacja,  uruchomienie  i  konfiguracja  serwera  usług  katalogowych  wraz 
z założeniem kont użytkowników wraz z przypisaniem ról lub funkcji. 

Uruchomienie  i  konfiguracja  serwera  DHCP  i  DNS  zgodnie  z  wytycznymi 
Zamawiającego przedstawionymi na etapie instalacji i konfiguracji. 

Instalacja  i  uruchomienie  oprogramowania  zarządzającego  spełniającego 
minimalne wymagania dla  dostarczonego z serwerem. 

Instalacja certyfikatu SSL w celu zabezpieczenia serwera internetowego i transmisji 
danych. 

System archiwizacji  

Musi  być  skonfigurowany  zgodnie  z wytycznymi  administratora  Zamawiającego, 
w sposób  umożliwiający  na  automatyczne  tworzenie  kopii  bezpieczeństwa 
z systemów zainstalowanych na dostarczonych serwerach. 

Konfiguracja  musi  umożliwiać  tworzenie  kopii  dziennych,  tygodniowych, 
miesięcznych  z  możliwością  zapisywania  na  zewnętrznym  napędzie  oraz 
odtwarzanie danych z wykonanych kopii zapasowych. 

Urządzenie ochrony sieci  
Musi mieć skonfigurowane wszystkie systemy dostarczone w ramach rozwiązania 
(firewall,  IPS,  NAT,  routing,  itp)  zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego 
przedstawionymi na etapie instalacji i konfiguracji. 

 


