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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do nowoutworzonych pracowni                  

w Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia  według poniższego podziału: 

1.1. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu do fizykoterapii 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do fizykoterapii tj. aparat do elektroterapii  

typ.1 w ilości 1 szt; aparat do elektroterapii  typ.2 w ilości 2 szt; lampa do naświetlań 

statywowa w ilości 1szt; lampa do naświetlań stołowa w ilości 1szt; aparat do masażu 

pneumatycznego wraz z mankietem komorowym na kończynę dolną i górną w ilości 1szt; 

rotor kończyn w ilości 1szt; stół wielostanowiskowy to terapii manualnej ręki w ilości 1szt; 

bieżnia do treningu i rehabilitacji w ilości 1szt; leżanka drewniana do fizykoterapii w ilości 

1szt. ; platforma balansowa w ilości 1szt. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa pkt.1. 

1.2. Zadanie 2 – Dostawa komputera 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera w ilości 1szt. do nowoutworzonych 

pracowni  w Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia.  

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa pkt.2 . 

 

1. Zadanie 1 – Dostawa sprz ętu do fizykoterapii  

 
1.1 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 
 

a) APARAT DO ELEKTROTERAPII  typ 1 (ilo ść – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1. fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny 
2. instrukcja obsługi w języku polskim 
3. dwa całkowicie niezależne obwody do elektroterapii 
4. możliwość podłączenia sondy laserowej, 
5. minimum 10 rodzajów prądów 
6. wbudowany zegar zabiegowy  
7. możliwość wykorzystania zarówno do zastosowań przenośnych jak też 

stacjonarnych 
8. tryby pracy laseroterapii: ciągła, impulsowa 
9. przy zabiegach z elektroterapii możliwość pracy różnymi prądami 

10. możliwość modyfikacji parametrów prądu: częstotliwości, kształtu impulsu, czasu 
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trwania impulsu  

11. wymiary max. do (dł. x szer. x wys.): 350x230x200  
12. waga do 6 kg 
13. podstawowe wyposażenie: elektrody do elektroterapii, pas do mocowania elektrod 

na rzepy, zestaw przewodów łączących i zasilających 
14. w wyposażeniu: sonda punktowa o mocy mieszczącej się w przedziale od 100 do 

400 mW i długości fali mieszczącej się w przedziale od 800 do 810 nm  oraz 
aplikator prysznicowy o mocy mieszczącej się w przedziale od 200 do 500 mW i 
długości fali min. 660 nm 

b) APARAT DO ELEKTROTERAPII typ 2 (ilo ść – 2 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny 
2.  Instrukcja obsługi w języku polskim 
3.  3 w pełni niezależne kanały zabiegowe ( 2x elektroterapia, 1x terapia 

ultradźwiękowa) 
4.  co najmniej 10 typów najczęściej używanych rodzajów prądów 
5.  funkcja podgrzewania głowicy 

6.  2-zakresowa głowica (1/3MHz) o powierzchni  max. do 6 cm2  
7.  współczynnik wypełnienia mieszczący się w przedziale 5%-100%  
8.  moc max: do 2,5 W/cm2 tryb ciągły) 3 W/cm2 (tryb impulsowy) 
9.  ultradźwięki w trybie pracy ciągłej i impulsowej 
10.  wizualna kontrola kontaktu 
11.  przystosowanie do instalacji na wielofunkcyjnym wózku  
12.  żel do ultradźwięków o pojemności od 250 do 500 ml 
13.  przewody pacjenta min. 2 sztuki 
14.  elektrody silikonowe w rozmiarze max. 8x6 cm min. 4 szt.  
15.  podkłady lub woreczki do elektrod min. 4 szt. 

c) LAMPA DO NAŚWIETLAŃ STATYWOWA (ilo ść – 1szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna 
2.  instrukcja obsługi w języku polskim 
3.  zasilanie 230 V, 50 Hz 
4.  dwa rodzaje filtrów wymiennych – czerwony i niebieski 
5.  w zestawie okulary ochronne dla pacjenta i fizjoterapeuty 
6.  2 promienniki 
7.  moc żarówki max. do 375 W 
8.  pobór mocy max. do 1140 W 
9.  moc ustawienia (10-100) 
10.  bezpieczniki 2 x T8AH / 250 V 
11.  regulacja położenia tubusa lampy 
12.  tubus wyposażony w wentylator chłodzący  
13.  regulacja wysokości statywu wysokość max. do 1900 mm  
14.  regulacja mocy promieniowania 
15.  pulpit sterujący z przyciskami 
16.  podstawa jezdna z 4 kółkami kierunkowymi (2 koła z hamulcami) 
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17.  regulacja położenia głowicy  
18.  regulacja czasu trwania zabiegu  
19.  masa max do 30 kg 

 
d) LAMPA DO NASWIETLA Ń STOŁOWA (ilo ść – 1 szt.) 

Lp. Parametry, funkcjonalności 
1.  fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna 
2.  instrukcja w języku polskim 
3.  dwa rodzaje filtrów wymiennych – niebieski i czerwony 
4.  okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty 
5.  jeden promiennik IR-1 375 W 
6.  regulacja mocy naświetlania 
7.  zasilanie 230 V, 50 Hz 
8.  regulacja położenia tubusa od lampy 
9.  regulacja czasu trwania zabiegu  

e) APARAT DO MASA ŻU PNEUMATYCZNEGO (ilo ść – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowy, rok produkcji 2019,  nieekspozycyjny 
2.  instrukcja w języku polskim 
3.  możliwość sekwencyjnego napełniania komór po sobie; możliwość napełniania 

komór kolejno z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich komorach 

4.  ciśnienie regulowane w zakresie  mieszczącym się w przedziale od 10 do 200 
mmHg  

5.  awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór 

6.  wymiary max. do 350 x 440 x 190 mm   

7.  waga max. do 10 kg 

8.  w wyposażeniu mankiet co najmniej 10 komorowy na kończynę górną i dolną 

f) ROTOR KOŃCZYN (ilość – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nieekspozycyjny 
2.  instrukcja w języku polskim 
3.  rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych i dolnych ze 

statywem z dwoma trybami pracy 

4.  ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciążeniu 

5.  ruch bierny regulacja prędkości obrotowej. 

6.  uchwyt do treningu 
7.  uchwyty proste dłoni, podnóżki oraz statyw, umożliwiający swobodny podjazd 

wózkiem dla niepełnosprawnych oraz ćwiczenie pacjenta siedzącego na krześle 



 
 
KZp.2730.22.19 

 

 
Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia 

służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 
8.2  Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

37 

8.  max obciążenie: 150W  

9.  zasilanie: 220 – 240 V  

10.  prędkość regulowana do 60 obrotów na minutę 

11.  wymiary po złożeniu max. do (dł x szer x wys) 70 x 36 x26 cm 

12.  waga max do 15 kg 

g) STÓŁ WIELOSTANOWISKOWY DO TERAPII MANUALNEJ R ĘKI (ilo ść – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, niepoekspozycyjny 
2.  instrukcja w języku polskim 
3.  co najmniej dwunastourządzeniowy 
4.  duża funkcjonalność oraz nowoczesny kształt urządzeń 
5.  niezależne stosy ciężarków 
6.  możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie 
7.  szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta 
8.  zakres regulacji oporu do 2750 g dla każdego ze stosów 

h) BIEŻNIA DO TRENINGU I REHABILITACJI (ilo ść – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, nieekspozycyjna 
2.  instrukcja w języku polskim 
3.  wyświetlane parametry co najmniej: czas, dystans, puls/tętno, prędkość, 

pochylenie/kąt nachylenia 
4.  zakres prędkości mieszczącej się w przedziale od 0,1 do 25 km/h 

5.  regulacja kąta nachylenia: od 0% do max. 30 % 

6.  przeznaczony dla pacjenta o masie ciała max. do 220 kg 

7.  max. wymiary do: 2250 x 960 x 1640 mm 

8.  max. wymiary pasa biegowego do: 1600 x 560 mm 
9.  waga max. do 220 kg 

10.  pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe 

11.  wsparcie dla kończyn górnych 

i) LEŻANKA DREWNIANA DO FIZYKOTERAPII ( ilo ść – 1 szt.) 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  nowa, nieekspozycyjna 
2.  leżanka dwuczęściowa (leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz) 

3.  rama wykonana z drewna wysokiej jakości 
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4.  tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, kolor tapicerki do 
uzgodnienia z zamawiającym 

5.  regulowany kąt zagłówka (trzy ustawienia w zakresie od 0 do max. 45°)  

6.  zaślepka do otworu na twarz 

7.  uchwyt do mocowania jednorazowego podkładu z rolki 

8.  maksymalne obciążenie od 150 do 200 kg  

9.  maksymalne wymiary (dł. x szer.):1950 x 660 mm 

10.  maksymalna wysokość do 800 mm 

j) PLATFORMA BALANSOWA (ilo ść -1szt.)  
L.p. Parametry, funkcjonalności 
1.  niepoekspozycyjna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 
2.  platforma balansowa z wysokiej jakości drewna 
3.  umożliwia ćwiczenia na jednej i na dwóch nogach 
4.  nadaje się do ćwiczeń równowagi i do ćwiczeń proprioreceptorycznych 
5.  kształt kołowy 
6.  maksymalne wymiary: 55x8 cm 
7.  waga do 6 kg 
8.  max. obciążenie 180 kg 
 

1.2 Sposób realizacji:  

− Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi w języku 

polskim. 

− Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesięcy od daty zakupu. 

− Za uszkodzenia w trakcie transportu odpowiada wykonawca. 

− Oferowane produkty muszą posiadać oryginalne opakowania producenta. 

 

2. Zadanie 2 – Dostawa komputera  
a) Komputer 

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 7650 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. 
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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 1920 x 1080 pikseli 
(FullHD) 

7.  Wbudowane głośniki stereofoniczne 
Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

8.  Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0 oraz USB typ C,  
Wyjście AV HDMI lub DisplayPort (w przypadku DisplayPort należy dostarczyć kabel/adapter 
DisplayPort-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. Wbudowany lub zewnętrzny podłączany przez port USB napęd optyczny umożliwiający 
odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD 

12. 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. 

13. Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
14. Gwarancja producenta co najmniej 24 miesięcy 
 Oprogramowanie biurowe 
15. Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w polskiej wersji językowej. 
16. Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. Academic Open), możliwość 

przenoszenia miedzy komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach z 
wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość instalacji w systemach 64 bitowych 
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17. Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

18. Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

19. Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji 
20. Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język skryptowy umożliwiający automatyzację 

pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami 
21. Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu, plików graficznych 

dostępnych w najpopularniejszych formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, 
z możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu 

22. Aplikacje wchodzące w skład pakietu: 
- Edytor tekstu 
- Arkusz kalkulacyjny 
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
- Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

23. Funkcjonalności edytora tekstu: 
- Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej tekstu w wielu językach w 
ramach jednego dokumentu, 
- Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty co najmniej dla języka polskiego 
- Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel  
- Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów graficznych 
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (łącznie z tabelami przestawnymi) 
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 
- Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków 
- Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu 
- Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól numeracji stron z uwzględnieniem wymogów 
druku dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa) 
- Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego formatowania tekstu 
- wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów graficznych (powiększanie, zmniejszanie, 
kompresja, przezroczystość) 
- Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, 
- Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie zeszytowym 
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego, książki adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych baz danych SQL z 
obsługą dostępu do danych ODBC 
- Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 
2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
- Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych 
- Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
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24. Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: 
- Tworzenie raportów tabelarycznych 
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje 
na danych finansowych i na miarach czasu. 
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) 
- Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend 
bazodanowych  
- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, testy statystyczne, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
- Wbudowane narzędzie analityczne typu solver 
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 
- Wyszukiwanie i zamianę danych 
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji 

25. Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i edycji prezentacji: 
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów graficznych, 
tekstów, animacji, filmów i nagrań dźwiękowych 
- Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów zawartych w narzędziu z 
możliwością pobierania nowych szablonów ze strony producenta oprogramowania 
- Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, pojedynczych i grup elementów 
slajdów 
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
- Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera 
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych aplikacji pakietu biurowego 
- Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
- Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów 
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością przygotowania zestawu plików 
umożliwiających wyświetlenie prezentacji na komputerze nie posiadającym oprogramowania 
do wyświetlania prezentacji 
- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 
PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 
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26. Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych: 
- Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku 
- Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z definiowaniem typów danych 
(tekstowych, liczbowych, walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych 
wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków tabel wirtualnych będących 
złożeniem danych z kilku tabel, raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy 
wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr i programowania zdarzeń w 
języku obsługiwanym przez pakiet 
- Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, 
plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi 
- Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi przechowywanymi w zewnętrznych bazach 
danych SQL za pomocą sterownika ODBC 
- Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla elementów formularzy za pomocą 
wbudowanych narzędzi programistycznych 
- Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych kontrolek i narządzi w aplikacjach 
udostępnianych użytkownikom 
- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Access w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

27. Program instalacyjny: 
- Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania oprogramowania instalacyjnego 
ze strony producenta 
- Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego 
programu instalacyjnego 
- Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać dystrybucje pakietu na stacje robocze za 
pomocą narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. 

 

 


