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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego według poniższego 

podziału:  

 

1. Zadanie nr 1 – Zakup wyposa żenia tzw. sali s ądowej  

 
1.1. Monitor/ telewizor 55'' – 1 szt. 

Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Wyświetlacz o przekątnej co najmniej 55 cali, przeznaczony do wyświetlania 

materiałów audio wideo i innych prezentacji multimedialnych dla grupy do 20 
osób 

2.  Obsługiwana rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli (4K) 
3.  Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 20 W 
4.  Złącza sygnałowe: co najmniej 2 złącza HDMI, 1 złącze USB, 1 złącze 

Ethernet, 1 wyjście słuchawkowe, interfejs sieci bezprzewodowej WIFI 
5.  Funkcjonalność bezprzewodowego współdzielenia materiałów multimedialnych 

z urządzeń przenośnych typu komputer, tablet, smartfon (np. DLNA lub 
podobne). 

6.  Menu w języku polskim 
7.  Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków w obudowie 
8.  Obudowa z możliwością montażu wyświetlacza na ścianie za pomocą uchwytu 

typu VESA, 
9.  uchwyt dwu ramienny z możliwością regulacji położenia wyświetlacza min +/-

10° wzgl ędem osi poziomej oraz min +/-30° w osi pionowej.  
10.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

1.2. Komputer przenośny – 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, 
zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 
3500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

3.  Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 200 GB. 
4.  Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. 
5.  Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, 

wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 
6.  Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1366 x 768 
pikseli 
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7.  Wbudowane głośniki stereofoniczne 
Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

8.  Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0,  
Wyjście AV HDMI,  
Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SD 

9.  Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 

10.  Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 
Panel dotykowy (touchpad). 

11.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera 
usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich 
jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. 
pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres 
ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej 
komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich 
jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje 
oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub 
za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze 
pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 

12.  Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
13.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 
 
 

1.3. Komputer do nagrywania audio-wideo - 1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty 
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pełnej wysokości w slocie PCI express 
2.  Przeznaczenie: uruchamianie aplikacji do przetwarzania wideo i audio z 

rozdzielczością 4K, strumieniowanie danych multimedialnych, dostęp do 
Internetu i aplikacji WWW. 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, 
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną na co najmniej 7200 punktów, zgodnie z 
zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php php w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

4.  Dysk twardy HDD nie mniej niż 1 TB 
5.  Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB 
6.  Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co najmniej 2 GB, 

umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 3840×2160 pikseli; 
Pełne wsparcie dla standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 i nowszych; 
Karta musi zapewniać wsparcie dla oprogramowania realizującego 
przetwarzanie materiału wideo takiego jak OBS Studio; 
Karta powinna posiadać co najmniej 2 wyjścia sygnału video do podłączenia 2 
monitorów. Ponadto powinna umożliwiać wyświetlanie pulpitu rozszerzonego 
oraz klonowanie obrazu na obu wyjściach karty. 

7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio 
8.  Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD 
9.  Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 

Mbit/s, 
10.  Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), 

przewodowa podłączana przez port USB lub PS2 
11.  Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB 

wraz z podkładką 
12.  BIOS musi posiadać możliwości: 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM; 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- start systemu z urządzenia USB 

13.  Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na 
poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera 
- zdalne wyłączenie komputera 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, Pamięci RAM  
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem 
protokołów sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego 
interfejsu Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być 
zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL 

14.  Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym 
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(Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 23 dB w pozycji obserwatora lub 25,5 
dB w pozycji operatora; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji 
producenta 

15.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 

16.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz 
ISO 14001, 
znak bezpieczeństwa CE,  
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji 
producenta 

17.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji 
językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego 
kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników 
i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów 
dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. 
pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres 
ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej 
komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich 
jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje 
oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub 
za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze 
pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 

18.  Monitor zewnętrzny o przekątnej ekranu minimum 23’’ 
Wyświetlana rozdzielczość minimum 2560x1440 pikseli 
matryca IPS – matowa 
głośniki wbudowane lub zewnętrzne. 
możliwość instalacji na uchwycie typu VESA 

19.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

1.4. Kamera z osprzętem – 1 szt. 
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Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
a. Kamera IP  

1.  Rozdzielczość minimalna 2688×1520 pikseli 
2.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
3.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
4.  Kompresja wideo co najmniej H265, H264, MJPEG 
5.  Obiektyw stało ogniskowy z kątem widzenia poziomego około 90-110 stopni 
6.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie PoE oraz zasilacz 

pozwalający na pracę bez przełącznika PoE. Należy dostarczyć taki zasilacz 
7.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

8.  Obsługa standardu ONVIF 
9.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
10.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym 

lub jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

b. Osprz ęt dodatkowy  
11.  Mikrofon pojemnościowy do rejestracji dźwięków z sali o wymiarach ok 6 x 8 

m, przeznaczony do montażu wiszącego pod sufitem wtórnym, 
charakterystyka karioidalna, pasmo przenoszenia co najmniej 70-17000 Hz, 
zasilanie z miksera lub innego urządzenia, obudowa w kolorze białym lub 
jasnoszarym, kabel sygnałowy o długości minimum 10 m. 

12.  Mikser audio, wejścia: minimum 2 mikrofonowe z zasilaniem fantomowym,1 
liniowe stereo, wyjścia: 1 liniowe stereo, USB do połączenia z komputerem, 1 
wyście słuchawkowe, regulacja wzmocnienia każdego kanału oraz sumy 
sygnałów 

13.  Słuchawki nagłowne do odsłuchu dźwięków z zamkniętymi osłonami 
nausznymi zapewniającymi wyciszenie dźwięków zewnętrznych, pasmo 
przenoszenia 50 Hz-18 kHz. 

14.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 

2. Zadanie 2 - Zakup wyposa żenia Sali do przedmiotu "Techniki badawcze 

w pracy socjalnej"  

 
2.1.Komputer przenośny – 2 szt. 

Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, 
zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 
3500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 
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http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php php w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

3.  Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 200 GB. 
4.  Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. 
5.  Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, 

wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 
6.  Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1366 x 768 
pikseli 

7.  Wbudowane głośniki stereofoniczne 
Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

8.  Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0,  
Wyjście AV HDMI,  
Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SD 

9.  Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 

10.  Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 
Panel dotykowy (touchpad). 

11.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera 
usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich 
jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. 
pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres 
ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej 
komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich 
jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje 
oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub 
za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze 
pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 
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12.  Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
13.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 

2.2.Dyktafon – 11 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Dyktafon do rejestracji rozmów badawczych, ankietowych itp. 
2.  Obudowa umożliwiająca sterowanie jedną ręką 
3.  Wbudowany mikrofon z regulacją czułości 
4.  Co najmniej 3 poziomy jakości nagrywania  
5.  Co najmniej 4 GB pamięci do zapisu materiału dźwiękowego 
6.  Format zapisu danych: co najmniej MP3 
7.  Regulacja prędkości odtwarzania 
8.  Funkcjonalność przewijania do przodu i do tyłu 
9.  Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający dostępne funkcje, stan urządzenia, 

ułatwiający nawigowanie systemu plików w pamięci 
10.  Zasilanie z baterii na co najmniej 60 godzin pracy 
11.  Złącze USB do zgrywania materiału, złącze słuchawkowe 
12.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

2.3.Kamera ze statywem – 2 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  
1.  Lekka kamera kompaktowa przeznaczona do nagrywania materiałów 

szkoleniowych. 
2.  Obudowa umożliwiająca trzymanie, włączanie i wyłączanie zapisu i sterowanie 

zoomem jedną ręką 
3.  Rozdzielczość rejestrowanego materiału wideo 1920x1080 pikseli 
4.  Zoom optyczny co najmniej 40x, ogniskowa w zakresie co najmniej 2,9-110 mm 
5.  Zaawansowana stabilizacja obrazu 
6.  Automatyczny i manualny fokus 
7.  Automatyczny i manualny bilans bieli 
8.  Wbudowany mikrofon z funkcją zoomu dźwiękowego oraz odcięciem szumu 

wiatru 
9.  Nośnik zapisu materiału: karta SD, pamięć wewnętrzna min. 4 GB 
10.  format zapisu materiału: AVCHD Video - MPEG-4 AVC/H.264, Audio - Dolby 

Digital  
11.  Zapis zdjęć w formacie JPG 
12.  Rozdzielczość zapisywanych zdjęć: dla formatu 4:3 1440x1080, 640x480, dla 

formatu 16:9 1920x1080 pikseli 
13.  Monitor operatora: uchylny, dotykowy wyświetlacz LCD. 
14.  Interfejsy komunikacyjne: USB- do zgrywania materiału, HDMI – wyjście audio 

wideo 
15.  Zasilanie z wewnętrznego akumulatora pozwalającego na ciągłą pracę co 

najmniej prze 4 godziny bez zasilania zewnętrznego 
16.  Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, 

pokrowiec kamery,  
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statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, 
regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w 
zakresie co najmniej 40-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery. 

17.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

2.4.Projektor multimedialny -1 szt. 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  

1. Rozdzielczość rzeczywista minimum 1280x800 pikseli 
2. Odległość projekcyjna od 0.7 do 5 m 
3. Przekątna obrazu od 60 do 600 cm 
4. Manualna regulacja ostrości 
5. Manualny zoom optyczny  
6. Moc lampy (tryb normalny) min 220 W 
7. Jasność 3200 ANSI Lumenów 
8. Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 godz. 
9. Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI,  
10. Wbudowany głośnik 
11. Wyposażenie dodatkowe: pilot + baterie, 1 kabel HDMI – długość powyżej 2 m, 1 

x Kabel HDMI – długość ok. 1,5 m, kabel zasilający 
12. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

3. Zadanie 3 - Zakup stanowisk komputerowych do sal i językowej  
 

3.1.  Komputer przenośny – 5 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalności 
1.  Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, 
zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 
3500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php php w dniu ogłoszenia niniejszego 
postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

3.  Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 200 GB. 
4.  Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. 
5.  Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, 

wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 
6.  Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1366 x 768 
pikseli 

7.  Wbudowane głośniki stereofoniczne 
Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

8.  Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0,  
Wyjście AV HDMI,  
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Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SD 

9.  Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 

10.  Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 
Panel dotykowy (touchpad). 

11.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera 
usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich 
jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. 
pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, 
złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej 
komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich 
jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje 
oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za 
pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze 
pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 

12.  Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
13.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

 

 

 

 

 

 

 


