Załącznik Nr 1 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2011)
sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, obejmująca:
Część I
A. Komputer klasy PC + monitory LCD 19‖ - 33 szt.
B. Serwer - 1 szt.
C. Tablet - 8 szt.
D. Dysk do serwera Dell PE R710 - 6 szt.
E. Dysk do serwera Dell PowerEdge 2950 - 4 szt.
F. Dysk do serwera Fujitsu - 2 szt.
G. Dysk 250GB - 30 szt.
H. Dyski 80GB - 20 szt.
I.

Dyski 1000GB – 10 szt.

J. Pamięć RAM 512 MB - 40 szt.
K. Pamięć RAM 512 MB - 60 szt.
L. Mysz optyczna USB – 80 szt.
M. Zasilacze – 10 szt.
N. Koncentrator 5-8 port – 10 szt.
O. Kabel USB - mini USB – 5 szt.
P. Kabel do dysków SATA - 10 szt.
Q. Drukarka kolorowa – 15 sztuk
R. Komputer przenośny – 2 sztuki
Część II
Przełączniki pkt. S i T mają być od jednego producenta.
S. Przełącznik sieciowy 24 portowy - 10/100/1000 , 4 x SFP porty (combo), 1 x slot stakujący +
wkładka SFP- 1 sztuka
T. Przełącznik sieciowy 48 x 10/100 Ports, 2 x SFP Combo Ports, stakowalny + wkładka SFP - 1
sztuka
Część III
U. Komputer typu laptop – 4 szt.
V. Dyski 1000GB – 20 szt.
W. Odnowienie subskrypcji dla programu FTK – 2 szt.
X. Dostawa licencji programu I - 2 szt.
Y. Dostawa licencji programu II - 4 szt.
Z. Oprogramowanie służące do kasowania danych zapisanych na różnego rodzaju nośnikach
cyfrowych, którego działanie oparte jest na nadpisywaniu danych - 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
A. Komputer klasy PC – 33 sztuk
Lp.
Parametr
Wymagania minimalne
Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
1.
symbolu oraz producenta.
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
2.
biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej,
Wydajność obliczeniowa
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark
Performance Test (wynik dostępny:
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik
6094 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 10/10/2011).
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
3.
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu
oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis
metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.
Pamięć operacyjna RAM
4GB (2x2048MB) 1333MHz możliwość rozbudowy do min.
4.
16GB, dwa sloty wolne
5. Parametry pamięci masowej Min. 80 GB SATA, 7200 obr./min.
Karta graficzna
Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB. Dołączony do
6.
zestawu adapter zapewniający podłączenie monitora przez port
DVI
Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera
7.
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu
obudowy.
Obudowa
Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI
Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do
pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2
kieszenie: 1 szt. 5,25‖ zewnętrzne typu „slim‖ i 1 szt. 3,5‖
wewnętrzne
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt dysku
3,5‖ lub 2 szt. dysków 2,5‖
Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać:
715mm; (max. wys: 300 x max. szer: 100 x max. gł: 315 mm),
waga max 6 kg
8.
Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz
prądu zmiennego i efektywności min. 90%,
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi
być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami; a w szczególności musi sygnalizować min.:

Awarię procesora

Uszkodzenie płyty głównej,

Uszkodzenia pamięci RAM
Zgodność z systemami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat
9. operacyjnymi i standardami Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i

Bezpieczeństwo
10.
Zdalne zarządzanie

11.

12. Wirtualizacja

64bit (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca
niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz
stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o
protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć,
HDD wersja BIOS płyty głównej;
b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,
c) zdalne
przejęcie
konsoli
tekstowej
systemu,
przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw.
KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału sytemu
operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości
1920x1080 włącznie;
e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z
wbudowanej pamięci nieulotnej.
f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi
standardami
DMTF
WS-MAN
1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)
oraz
DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
g) nawiązywanie
przez
sprzętowy
mechanizm
zarządzania,
zdalnego
szyfrowanego
protokołem
SSL/TLS
połączenia
z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych
odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego
zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na
żądanie użytkownika z poziomu BIOS.
h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy
do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu
sprzętowego zarządzania zdalnego
i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera
zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych
aplikacji

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa
izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie
zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i
zintegrowany układ graficzny.
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,
niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na
generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w

BIOS

procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu
(możliwość
włączenia/wyłączenia
sprzętowego
wsparcia
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:









13.

wersji BIOS,
nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości
pamięci cache L2 i L3,
pojemności zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napędów optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła
nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i
podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
- Możliwość
kontrolowania
urządzeń
wykorzystujących
magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem
kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła
administratora.
- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy
zostało podane hasło systemowe.
- Możliwość
włączenia/wyłączenia
zintegrowanej
karty
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT‖, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB
są aktywne.
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów,
tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich

Dodatkowe
oprogramowanie

14.

Certyfikaty i standardy

15.

portów.
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną
i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające
co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych,
równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym
komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co
najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego
przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia
portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management
Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD,
wersje BIOS
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego
miejsca na dyskach twardych.
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD,
wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/
uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przejęcie
konsoli tekstowej stacji roboczej przy
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie
operacyjnym,
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu
zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie
zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego
między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany
adres poczty elektronicznej
Certyfikat ISO9001 dla producenta oferowanego sprzętu
(załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i
64bit (załączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na
potrzeby zamówień publicznych‖, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o
masie powyżej 25 gram (załączyć do ofery dokument
potwierdzający spełnianie wymogu)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w
internetowym
katalogu
http://www.eu-energystar.org
lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej (załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający
spełnieni wymogu)

techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
16.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Wymagania dodatkowe
1)
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional
64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną
funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2)
Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office
2010 (zawierający w pakiecie min.: OneNote – organizator notatek,
Word – edytor tekstu, Publisher – program do tworzenia publikacji,
PowerPoint – program do tworzenia prezentacji , Outlook –
menadżer poczty elektronicznej , Excel – arkusz kalkulacyjny,) lub
oprogramowanie równoważne – przez równoważność rozumie się
pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ pakiet
biurowy Office
3)
Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x
DisplayPort v1.1a ; 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz
komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu
17.
obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz
obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Możliwość
podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych
zewnętrznych kart graficznych.
4)
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez
użytkownika), PXE 2.1; WiFi a/b/g/n
5)
Płyta główna wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 w
tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do
16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt
SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID
1
6)
Klawiatura USB w układzie polski programisty
7)
Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
min 800dpi
8)
Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do
Wsparcie
producenta

nagrywania i odtwarzania płyt
9)
Dołączony nośnik ze sterownikami
10) Etykieta inwentaryzacyjna na której będą widniały min.
numer seryjny komputera, model, MAC adres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Monitor
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasność
Kontrast
Kąty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość maksymalna
Częstotliwość odświeżania
poziomego
Częstotliwość odświeżania
pionowego
Wydłuzenie w pionie
Obrót monitora w pionie
(PIVOT)
Obrót monitora w poziomie
Pochylenie monitora
Powłoka powierzchni
ekranu
Podświetlenie
Bezpieczeństwo
Zużycie energii

18. Waga bez podstawy
19. Złącze
20. Gwarancja

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19‖ (48,26cm)
TN
0,284 mm
250 cd/m2
1000:1 typowy (50 000:1 dynamiczny)
160/160 stopni
max 5ms (czarny do białego)
1440 x 900 przy 60Hz
30 – 83 kHz
56 – 75 Hz
100 mm
TAK
+/-45 stopni
W zakresie od -4 do +21 stopni
Antyodblaskowa
System podświetlenia 2 CCFL
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Typowe max. 18W
Tryb uśpiony mniej niż 0,5W
Maksymalnie 3,59 kg
15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4xUSB
Min. 3 lata w miejscu instalacji
Czas skutecznej naprawy - do końca następnego dnia roboczego od
momentu zgłoszenia. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane w dni
robocze od Pn – Pt w godz. 8.00 – 16.00.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych zaoferowanego monitora – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego
Partnera
Serwisowego
Producenta
zaoferowanego
monitora
–
oświadczenia
Producenta
potwierdzające stan faktyczny załączyć do oferty.
Wymiana sprzętu na nowy w przypadku:
1)
wystąpienia czterech kolejnych wad fizycznych danej
jednostki sprzętowej
2)
nie usunięcia wady fizycznej sprzętu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub

21. Certyfikaty
22. Inne

firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5.1, Energy Star 5.0,
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA
100mm
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników

B. Serwer – 1 sztuka
Lp.

Parametr

1. Płyta główna

2. Procesor

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pamięć RAM
Dyski twarde
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Karta sieciowa
Porty
Klawiatura
Mysz
Napęd optyczny

12. Obudowa

13. System operacyjny

14.

Certyfikaty
i standardy

15. Gwarancja i serwis

Wymagania minimalne
Zaprojektowana na zlecenie producenta serwera, posiadająca 4 x
PCI-E Gen 2, Zintegrowany kontroler SATA z obsługą funkcji
RAID 0/1/10,
Jeden procesor czterordzeniowy. Zaoferowany procesor powinien
osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik
dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej
wynik 3050 punktów Passmark CPU Mark
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu
oprogramowanie testujące, serwer do testu oraz dokładny opis
metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.
4GB, możliwość instalacji do 24 GB
2x250GB SATA
Karta grafiki zintegrowana z płytą główną
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
10/100/1000 Ethernet RJ 45
2xPS/2; 1 x LPT; 1 x RS232; 6 x USB; 1xUSB wewnętrzny,
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB
DVD-RW
Obudowa tower
Wnęki na napędy: min. 2x 5.25‖ zewnętrzne, min. 2x 3.5‖
wewnętrzne
Zasilacz min. 450W
Microsoft Microsoft OEM Windows Server Std 2008 R2 SP1 64
Bit/x64 1-4CPU 10User Polski
Producent zaoferowanego sprzętu posiada certyfikat ISO
9001:2000 lub równoważny
Producent zaoferowanego sprzętu posiada certyfikat ISO 14001
lub równoważny
CE
Min. 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

C. Tablet – 8 sztuki
Lp. Parametr

Wymagania minimalne

1. Typ
2. Zastosowanie
3. Przekątna ekranu
4. Rozdzielczość ekranu
5. Wbudowana pamięć
Łączność i transmisja
6.
danych
7. Złącze USB
Funkcja telefonu
8.
komórkowego
Wbudowany aparat
9.
cyfrowy
Wbudowany odbiornik
10.
GPS
11. System operacyjny
12. Bateria

13. Gwarancja i serwis

Tablet. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.
Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
10,1‖
1280x800
16GB
Wi-Fi (802.11a/b/g/n), GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, Bluetooth
3.0
2.0
TAK
TAK
TAK
Android 3.1 lub równoważny
Litowo-jonowa
Min. 2-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u
klienta
Zgłoszenia awarii będą przyjmowane w dni robocze od Pn – Pt w
godz. 8.00 – 16.00.

D. Dysk do serwera Dell PE R710 - 6 sztuki (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Dysk HDD

Minimum 300GB SAS RPM 15K, ST3300656SS

E. Dysk do serwera Dell PowerEdge 2950 - 4 sztuki (lub równoważny)

1.

Parametr

Wymagania minimalne

Dysk HDD

Minimum 147GB SAS 3,5'' ST3146356SS

F. Dysk do serwera Fujitsu - 2 sztuki (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Dysk HDD

Minimum 73GB SCSI LVD 320 3,5'' ST373455LC

G. Dysk 250GB - 30 sztuk (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Dysk HDD

250GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache

H. Dyski 80GB – 20 sztuk (lub równoważny)

Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Dysk HDD

80GB, PATA/100, 7200RPM, 8MB, 3.5''

I. Dysk 1000GB - 10 sztuk (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Dysk

1000GB, SATA, 7200RPM, 32MB cache, 3,5''

J. Pamięć RAM 512 MB – 40 sztuka (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

RAM

RAM 512MB SD-RAM 133 Non-ECC CL3

K. Pamięć RAM 512 MB – 60 sztuka (lub równoważny)
Lp.

Parametr

1.

RAM

Wymagania minimalne
RAM /512MB/ DDR /400 CL3

L. Mysz optyczna USB - 80 sztuk
Lp.

Parametr

1.

Mysz optyczna

Wymagania minimalne
min. dwa klawisze
rolka

M. Zasilacze – 10 sztuk
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Standard zasilacza (ATX)

2,2

2.

Typ

PFC (Power Factor Correction)

3.

Średni czas między
uszkodzeniami (MTBF):

Minimum 50000 h

4.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin, 24-pin

5.
6.
7.
8.

Ilość wtyczek zasilających 4Minimum 4 szt.
pin (HDD/ODD)
Ilość wtyczek zasilających 4Minimum 1 szt.
pin (FDD)
Ilość wtyczek zasilających
Minimum 1 szt.
+12V 4-pin (P4)
Moc zasilacza

Minimum 400 Wat

N. Koncentrator 5-8 port – 10 sztuk (lub równoważny)
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Koncentrator

5 – 8 portów RJ45

O. Kabel USB - mini USB - 5 sztuk
Lp.

Parametr

1.

Kabel

Wymagania minimalne
Przejście z USB na miniUSB, długość min. 80cm

P. Kabel do dysków SATA - 10 sztuk
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Kabel

Do dysków SATA, jedna końcówka „kątowa‖, długość 40 -60
cm.

Q. Drukarka kolorowa - 15 sztuk
Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

2.

Rozdzielczość

Laserowa, kolorowa, jednoprzebiegowa, druk z użyciem tonera
proszkowego
600x600 dpi

3.

Procesor

Powyżej 540 MHz

Prędkość druku

czarny: 20 str.A4/min.
kolor: 20 str. A4/min.
18 sek.

1.

4.

Technologia Druku

6.

Czas wydruku pierwszej
strony (z trybu gotowości)
Pamięć

7.

Porty

USB 2.0, RJ-45

8.

Karta sieciowa

Wewnętrzna, 10/100Base-TX

9.

Języki drukowania

PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3,

5.

128 MB z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 256 MB;

10. Czcionki

Min 84 skalowalne czcionki TrueType

11. Druk dwustronny

Automatyczny

12. Format wydruku

A4

Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, koperty (ISO DL, ISO
C5, ISO B5), karty (Standard #10, JIS Single, JIS Double),
niestandardowe od 77 x 130 do 215 x 355 mm
Marginesy (maks)
lewy: 4,25 mm, prawy: 4,25 mm, górny: 4,25 mm, dolny: 4,25
14.
mm
Obsługiwana gramatura
60 do 220 g/m²
15.
nośnika
1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy
16. Podajniki papieru
13.

17. Odbiornik papieru

150 arkuszy

18. Wydajność miesięczna

Minimum 40 000 stron

Sterowniki
19.

20.

Panel sterowania
Zużycie energii

21.
22. Warunki gwarancji
Głośność
23.
Materiały eksploatacyjne
24.

Lp.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

Microsoft® Windows® 2000, XP, XP 64-bitowy, Server
2003/2008; Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.28,
v10.3, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x lub nowszy; Citrix®
MetaFrame; Windows® Terminal Services
Dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu przednim,
przyciski (anuluj, wybierz, cofnij), diody LED (uwaga, gotowość)
≤ 450 W (druk)
≤ 20 W (gotowość)
≤ 10 W (uśpienie)
Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji sprzętu
Poziom szumów wg ISO 9296:
Moc dźwięku: LwAd 6,6 B(A) — druk
3,1 B(A) — tryb gotowości.
Ciśnienie dźwięku: LpAm 53 dB(A) (druk)
Dostarczone materiały eksploatacyjne (4 tonery zintegrowane z
bębnami) muszą być nowe, tego samego producenta co
urządzenie.

R. Komputer przenośny - 2 sztuki
Parametr
Wymagania minimalne
Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o
rozdzielczości: HD+ (1600x900) w technologii LED
przeciwodblaskowy
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna
Procesor
Procesor klasy x86, 3 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych,
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście
Passmark CPU Mark wynik min.: 3920 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net )
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż
3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
Pamięć operacyjna RAM
2GB (2x1GB)
Parametry pamięci masowej Min. 80 GB SATA,
Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego
przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem
dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics
Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki
Wymagania dotyczące
9-cell, 97WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 6 godzin
baterii i zasilania
Zasilacz o mocy min. 90W
Zgodność z systemami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat

32.

operacyjnymi i standardami Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
BIOS
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji
o:
wersji BIOS, nr seryjnego komputera wraz z datą jego
wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów
pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości
rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności
zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu
optycznego, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
zainstalowanej grafice, typie panelu LCD wraz z informacją
o jego natywnej rozdzielczości kontrolerze audio
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z USB
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na
uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie
było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień
BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty
sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu
analogowego, FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika
kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony
dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy
wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i
Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia
baterii
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On
LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za
pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji

33.

Certyfikaty i standardy

34.

Ergonomia

35.
36.

Waga i wymiary
Bezpieczeństwo

37.

Warunki gwarancji

tego
numeru
w
oprogramowaniu
diagnostycznozarządzającym producenta komputera
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego
sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta oferowanego sprzętu
(należy załączyć do oferty)
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat
Microsoft,
potwierdzający
poprawną
współpracę
oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit
(załączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki dokument załączyć do oferty
Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na
liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov
oraz http://www.eu-energystar.org - dopuszcza się wydruk
ze strony internetowej (załączyć do oferty)
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca
maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z
raportem badawczym wystawionym przez niezależną
akredytowaną jednostkę)
Waga max 3.1 kg z baterią 9-cell
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza
sprzętowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów
szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na
płycie głównej.
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet
przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca
wstrząsy
Czytnik linii papilarnych
Kontaktowy czytnik SmartCard
Czytnik SmartCard
Złącze typu Kensington Lock
Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu
instalacji sprzętu
Czas skutecznej naprawy - do końca następnego dnia roboczego
od momentu zgłoszenia. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane w
dni robocze od Pn – Pt w godz. 8.00 – 16.00.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta –
oświadczenia Producenta potwierdzające stan faktyczny
załączyć do oferty.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u
Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty
oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta
sprzętu o spełnieniu tego warunku.
W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u
Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty
oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta
sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Wymiana sprzętu na nowy w przypadku:
1) wystąpienia czterech kolejnych wad fizycznych danej
jednostki sprzętowej
2) nie usunięcia wady fizycznej sprzętu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki

38.

Wymagania dodatkowe

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional
32 bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za
pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik
lub system równoważny – przez równoważność rozumie się
pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ
system operacyjny
2. Zainstalowany fabrycznie pakiet aplikacji Microsoft 2010
zawierający między innymi następujące aplikacje biurowe:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint
3. Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI z tyłu
obudowy, 4 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalnosci eSATA,
RJ-45 z tyłu obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe
stereo i złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 54mm,
czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik SamartCard,
czytnik kart multimedialnych 7-in1 (czytający min. Hi
Density oraz Hi Capacity SD / SD-XC / SD Legacy / SDIO /
MMC / MS, MS Pro / MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+),
możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów
nie zajmującego złącza USB, wbudowana kamera 2,1Mpix
w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami
redukcji szumów i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych
4. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 b/g/n,
zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego
modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem
do uruchamiania modułu WLAN z prawej strony obudowy
komputera.
Obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp
do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania
komputerem z poziomu konsoli zarządzania
5. Klawiatura z powłoką antybakteryjną, podświetlana (układ

US -QWERTY), min 84 klawisze Touchpad 240 CPI ze
strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą
gestów Trackpoint
6. Modem HSDPA
7. Wbudowany moduł Bluetooth 3.0
8. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny w modułowej
kieszeni.
9. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
10. Dołączony nośnik ze sterownikami.
11. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni
12. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu
13. W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny
przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie
się notebooka
S. Przełącznik sieciowy 24 portowy - 10/100/1000 , 4 x SFP porty (combo), 1 x slot
stakujący + wkładka SFP - 1 sztuka
Lp.

1.

2.

Parametr

Obudowa:

IP Routing i Multicast:

Wymagania minimalne
Matryca przełączająca 96 Gbps
Wydajność pakietowa 71.4 Mpps
Wszystkie porty /wirespeed/ w architekturze nieblokowalnej
Sprzętowe wsparcie dla Routingu i Swichingu dla IPv6
Wirespeed Multicasting
Możliwość łączenie w stos /do 4 urządzeń/ za pomocą
dedykowanych modułów
Przepustowość magistrali stackującej 48Gbps
512 MB RAM
64 MB Flash Memory
4096 VLANs
VLAN double tagging (Q-in-Q)
Tablica adresów MAC 16.000
Auto MDI/MDIX
Modularny system operacyjny oparty o Linux
Moduły SFP‘s w technologii Hot-swap
Wsparcie dla modułów SFP 100BaseFX
Zarządzanie - Serial Port i Out of Band
SD Memory Card Slot for Release software, ConfigurationBackup, -Restore
Pobór mocy 87W
1 RU, 19― - Rack
RIPv1 / v2, OSPF, BGP-4, ECMP, PIM-SM, PIM-DM
12.288 IPv4 wpisów w tablicy routingu
6.144 IPv6 wpisów w tablicy routingu
8.000 OSPF-, 5.000 BGP-, 5.000 RIP- tras
4096 interfejsów L3
IPv6 Ready in Hardware
VRRP, 150 Grup

3.

4.

Vlany:

Zabezpieczenia:

5.

Redundancja:

6.

Zarządzanie i
Bezpieczeństwo:

PBR (Policy-based Routing)
IGMP v2 and v3 Support
IGMP Snooping
IGMP Proxy
DHCP Server and Client Support
DHCP and BOOTP Relay
DHCP Option82
DHCP Snooping
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
LLDP-MED
MLD snooping
Local Proxy ARP
Directed Broadcast
4096 Vlans
IEEE 802.1Q VLANs
IEEE 802.1v VLAN Protocol and Port based
IEEE 802.1ac VLAN Tagging
IEEE 802.1ad VLAN Double Tagging (Q-in-Q)
Dynamic Vlan Assigment (802.1x)
Guest and Private VLAN
Hot Swappable Module, Fan, SFP‘s
VCStack (Virtual Chassis Stacking)
Loop Protection, Loop Detection and Trash Limiting
Storm Control
BPDU Protection
STP Root Guard
Dynamic Link Failover
DoS attack blocking
802.3D Spanning Tree
802.3w Rapid Spanning Tree
802.1s Multiple Spanning Tree
802.3ad Link Aggregation
LACP Link Aggregation ( 31 Groups )
EPSR (Ethernet Protection Switching Ring), 16 EPSR
Domains
NAC (Network Access Control) Microsoft and Symantec certificates
802.1x Support, Multi-Supplicant
Local RADIUS Server
MAC- and Web - based Authentication
Dynamic VLAN assigment
Private- and Guest- VLAN support
Port Security
Port Mirroring
Serial / CLI / Telnet / SNMP / GUI
SNMPv1 / v2 / v3
RMON support (1,2,3 u. 9)
sFlow
SSHv2 and SSLv3

7.

Funkcjonalności
zaawansowane

8.

Możliwość rozszerzenia

9.

Wkładka SFP

SCP Secure Copy Protocol
RADIUS, TACACCS+ Support
SYSLOG Client
NTPv3 Support
Funkcjonalnosć Wyzwalaczy „Trigger― bazujących na
poniżych:
CPU
Memory
Interface
Periodic
Ping-pool
Reboot
Stack master-fail
Stack member
Stack link
Time
CLI Scripting Tool
Ping Polling Feature
Jumbo Frame Support
L2/L3/L4 ACL (Access Control Lists)
Bazujące na:
- Ethernet Frame Typ, MAC Adresses/VLAN ID/802.1P
- L2 / L3 Protocol – UDP/TCP port/flag
- IP subnet/address / TOS / DSCP
Policy based QoS
DSCP, TOS, 802.1p Remarking
8 Egress/Priority Queues pro Port
Weighted Round Robin and Strict Priority Scheduling
Band rate Limititing – 64 kbps step
IPv6 - 6to4 Tunneling
IPv6 - IPv4 and IPv6 Dual Stack
IPv6 – ICMPv6
IPv6 – Management via Ping, TraceRoute, Telnet and SSH
IPv6 – Static Unicast Routes
Zewnętrzny redundantny zasilacz
Moduł stackowania
copper, 10/100/1000, RJ45 do przełącznika sieciowego

T. Przełącznik sieciowy 48 x 10/100 Ports, 2 x SFP Combo Ports, stakowalny + wkładka
SFP - 1 sztuka
Lp.

1.

Parametr

Wymagania minimalne

Przełącznik

Matryca przełączająca 17.6Gbps
Łączenienie w stos, do 6 urządzeń
Port SFP wsparcie dla wkładek 100Mbps i 1000Mbps
Architektura store-and-forward
Wszystkie porty /wirespeed/ w architekturze nieblokowalnej
64 MB RAM

2.

16 MB Flash Memory
256 VLANs
Tablica adresów MAC 8.000
Auto MDI/MDIX
1 RU, 19― - Rack
IEEE 802.1Q VLANs Tagging
Dynamic Vlan Assigment (802.1x)
Guest VLAN
Storm Control
802.3D Spanning Tree
802.3w Rapid Spanning Tree
802.1s Multiple Spanning Tree
802.3ad Link Aggregation
L2 ACL (Access Control Lists).
850nm, fiber, 1000Mbps, connector LC do przełącznika
sieciowego

wkładka SFP

U. Komputer typu laptop – 4 sztuki
Lp.
Parametr
1. Typ
Procesor

Wymagania minimalne
Komputer przenośny typu laptop
klasy x86, czterordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz,
pamięcią last level cache CPU co najmniej 6MB lub równoważny
czterordzeniowy procesor klasy x86, Zaoferowany procesor musi
uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik
minimum: 6338 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net);

2.

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności
przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne
zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego;

3.

Pamięć RAM

minimum 16 GB;

Dysk Twardy

2 sztuki.
dyski twarde w technologii SSD o pojemności minimum 128 GB
lub dyski magnetyczne o pojemności minimum 500 GB

Ekran LCD

Przekątna ekranu LCD: minimum 15’’

4.
5.

Wyposażenie dodatkowe

Zewnętrzny port: E-SATA;
Minimum 4 porty USB;
Port IEEE1394

Porty komunikacji sieciowej

LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
WIFI IEEE 802.11b/g/n;
Bluetooth

6.

7.

Czytnik kart pamięci

SD;
xD;
MS-Pro;
MMC;
Memory Stick

8.

Napęd CD/DVD/BLU-RAY z możliwością nagrywania nośników CD/DVD/BLU-RAY

9.

Akumulator

10.

Zasilacz

11.

W komplecie torba
12. laptopa
System operacyjny

do
Oprogramowanie systemu operacyjnego 64 bitowy system
operacyjny klasy Windows

13.
;

V. Dysk Twardy 1000GB - 20 sztuk (lub równoważny)

Lp.

1.

Parametr

Wymagania minimalne
Format szerokości:3,5 ‗‘;
Pojemność: minimum:1 TB;
Interfejs: SATA;
Minimalna prędkość obrotowa: 7200 obr/min;
Pamięć CACHE: minimum 32 MB

Dysk Twardy

Wyposażenie dodatkowe: technologia S. M.A. R. T

Oprogramowanie dla specjalistów z zakresu Informatyki Śledczej:
W. Odnowienie subskrypcji dla programu FTK:
W.1.1. Liczba licencji: 2 szt.;
W.1.2. Licencja nr 1 ważna do 4-12-2009 r., licencja nr 2 ważna do 5-11-2011 r.;
X. Dostawa licencji programu I o następujących funkcjach:
X.1.1. Liczba licencji: 2;
X.1.2. Moduł do przeprowadzania kompletnych i dokładnych analiz z zakresu Computer
Forensic, który pozwala na;
X.1.2.1.

Podgląd ponad 270 różnych rodzajów plików;

X.1.2.2.

generowanie dzienników audytów i raportów przypadków;

X.1.2.3.

Pełne indeksowanie tekstu;

X.1.2.4.

Zaawansowane opcje
i tekstu internetowego;

wyszukiwania

dla

obrazów

w

formacie

JPG

X.1.2.5.

Umieszczanie binarnych wzorów;

X.1.2.6.

Automatyczne odzyskiwanie skasowanych danych i partycji;

X.1.2.7.

Obsługiwane systemy plików i formaty danych:

X.1.2.7.1. Systemy plików: NTFS, skompresowany NTFS, FAT 12/16/32 oraz Linux ext2 i
ext3;
X.1.2.7.2. Formaty obrazów: Encase, SMART, Snapback, Safeback (powyżej v. 3) oraz
Linux DD;
X.1.2.8.

Analiza internetowych skrzynek pocztowych i skompresowanych plików;

X.1.2.9.

Obsługa: Outlook, Outlook Express, AOL, Netscape, Yahoo, Earthlink, Eudora,
Hotmail I MSN email;

X.1.2.10. Podgląd, wyszukiwanie, drukowanie i eksportowanie wiadomości oraz
załączników;
X.1.2.11. Odzyskiwanie skasowanych i częściowo usuniętych wiadomości e-mail;
X.1.2.12. Automatyczne wypakowanie skompresowanych danych z następujących
formatów: PKZIP, WinZip, WinRAR, GZIP i TAR;
X.1.2.13. Identyfikację i oznaczanie
i rozszerzeń aplikacji;

standartowych

systemów

operacyjnych

X.1.2.14. Hashowanie (porównywania plików z wykorzystaniem baz danych sum
kontrolnych) zbiorów danych zgodnie z NIST (Państwowy Instytut Norm
i Technologii, National Institute of Standards and Technology);
X.1.3.

Moduł do odzyskiwania haseł z wielu znanych aplikacji;

X.1.3.1. Odzyskiwania haseł z większości popularnych aplikacji włączając w to
możliwość zamiany haseł administratora systemu;
X.1.3.2.

Możliwość zarządzania hasłami;

X.1.3.3.

Analiza plików i zabezpieczających je haseł z opcją raportowania;

X.1.3.4.

Odzyskiwanie wszystkich typów haseł bez względu na ich długość;

X.1.3.5.

Analiza wielu plików w jednym czasie;

X.1.3.6.

Odzyskiwanie haseł w różnych językach;

X.1.4. Moduł pozwalający na niezależne przeglądanie składników rejestru, formułowanie
raportów i na dostęp do klucza systemu Windows „Protected Storage System Provider”;
X.1.5. Moduł pozwalający na prowadzenie rozproszonych w sieci ataków na hasła;
X.1.6. Moduł pozwalający na pozyskanie obrazów fizycznych nośników poprzez tworzenie
wielokrotnych obrazów pojedynczych źródeł i zapewniający dostęp do systemów plików
CDFS i DVD:
X.1.6.1.

Tworzenie obrazów zabezpieczonego materiału dowodowego;

X.1.6.2.

Akwizycja fizycznych obrazów dysków;

X.1.6.3.

Tworzenie wielokrotnych obrazów jednego źródła;

X.1.6.4.

Łatwy dostęp do systemów plków w formatach CDFS i DVD;

X.1.6.5. Szybkie kopiowanie danych z systemów plików FAT, NTFS EXT 2 i 3, HFS i
HPFS;

X.1.6.6.

Tworzenie obrazów w formatach (DD, SMART, EnCase) rozpoznawane przez
oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych;

X.1.6.7.

Akwizycja zablokowanych plików systemowych (SAM/SYSTEM/NTUSER);

X.1.6.8.

Tworzenie sumy kontrolnej dla późniejszej weryfikacji (MD5 i SHA1);

X.1.6.9.

Szybki podgląd danych (miniatury obrazów, wyszukiwanie słów kluczowych,
właściwości plików);

X.1.7. Zintegrowaną bazę danych pozwalającą na nieprzerwany dostęp do danych sprawy, nad
którą pracuje śledczy;
X.1.8. Moduł pozwalający na niezależne przeglądanie składników rejestru:
X.1.8.1.

Możliwość podglądu plików rejestru systemu Windows;

X.1.8.2.

Dostęp do kluczy Protected Storage System Provider, który zawiera ustawienia i
hasła związane z Internetem oraz skrzynkami poczty internetowej;

X.1.8.3.

Generowanie raportów dotyczących wpisów do Rejestru;

X.1.8.4.

Dostęp i odszyfrowanie zabezpieczonych danych: login’ów i haseł
z Internet Explorer, dane użytkowników, serwerów i haseł z kont zawartych w
Outlook i Outlook Express;

X.1.8.5.

Podgląd plików rejestru: User.dat, NTUser.dat, Sam, System, Security, Software
i Ustawień domyślnych;

X.1.8.6.

Możliwość otwarcia plików rejestru wszystkich wersji systemu Windows;

X.1.8.7.

Podgląd pojedynczych plików bez potrzeby odtworzenia całego rejestru;

Y. Dostawa licencji programu II o następujących funkcjach:
Y.1.1.

Liczba licencji: 4;

Y.1.2.

Powielanie i obrazowanie dysku, nawet pod DOS;

Y.1.3.

Badanie całościowej struktury katalogów wewnątrz nie przetworzonych plików, nawet
gdy są one podzielone na wiele segmentów;

Y.1.4.

Bezpośrednia obsługa dla FAT, NTFS, Ext2/3/4, CDFS, UDF;

Y.1.5.

Zintegrowana interpretacja systemów RAID i dysków dynamicznych;

Y.1.6.

Zróżnicowane techniki odzyskiwania danych i wycinania plików;

Y.1.7.

Czyszczenie twardego dysku aby uzyskać sterylne środowisko dla celów śledczych;

Y.1.8.

Gromadzenie tzw. slack space oraz wolnego miejsca, przestrzeni między partycjami z
dysków i obrazów dysków;

Y.1.9.

Tworzenie plików i katalogów dla wszystkich obiektów komputerowych;

Y.1.10. Łatwe wykrywanie i dostęp do alternatywnych strumieni danych NTFS (ADS);
Y.1.11. Obsługa systemów plików HFS+ (Apple), ReiserFS oraz Reiser4 (Linux);
Y.1.12. Podgląd zdjęć (obsługuje JPEG, JPEG 2000, GIF, TIFF, Bitmap, PNG, TGA, PCX,
WMF, EMF, MNG, oraz JBG);
Y.1.13. Zabezpieczenie przed zapisem w celu zapewnienia autentyczności danych;
Y.1.14. Wykrywanie niezgodności nazw i typów plików (np. plik JPEG ukryty jako .exe);
Y.1.15. Automatyczne zapisy kontroli;

Y.1.16. Zautomatyzowane raporty, które mogą być importowane i dalej przetwarzane przez
jakąkolwiek aplikację rozpoznającą HTML, taką jak MS Word;
Y.1.17. Podgląd wszystkich istniejących i usuniętych plików dzięki typowi pliku kategoria
(dokumenty, obrazy, Internet, ...);
Y.1.18. Wewnętrzna przeglądarka plików Rejestru Windows (dla wszystkich wersji Windows),
automatyczne raporty rejestru;
Y.1.19. Wyszukiwanie logiczne, całościowe lub tylko wybranych plików/katalogów, śledzenie
pofragmentowanych
łańcuchów,
klastrów,
automatyczna
dekompresja
skompresowanych plików NTFS. grup ZIP, RAR, archiwów;
Y.1.20. Możliwość odczytywania i zapisywania plików dowodowych;
Y.1.21. Synchronizacja widoku sektorów z listą plików i drzewem katalogów;
Z. Oprogramowanie służące do kasowania danych zapisanych na różnego rodzaju nośnikach
cyfrowych, którego działanie oparte jest na nadpisywaniu danych:
Z.1. Liczba licencji: 4;
Z.2. Trwałe i nieodwracalne wymazywanie dysków fizycznych i partycji „sektor po sektorze”;
Z.3. Czyszczenie tzw. SLACK SPACE, w których mogą znajdować się niepożądane fragmenty
informacji po skasowanych plikach;
Z.4. Oczyszczanie pustego miejsca (niezalokowanego na partycjach);
Z.5. Trwałe i nieodwracalne wymazywanie plików i katalogów zapisanych na dyskach twardych,
pamięciach FLASH, dyskietkach, itd.;
Z.6. Wymazywanie dysków fizycznych ze startowego pendrive i CD;
Z.7. Wydajny algorytm wymazywania gwarantuje dużą szybkość działania programu;
Z.8. Możliwość kasowania algorytmem US DoD 5220.22-M zalecanym przez Amerykański
Departament Obrony;
Z.9. Możliwość definiowania sposobu usuwania danych - nadpisywanie dowolnymi znakami
określoną ilość razy;
Z.10. Obsługa UNICODE pozwalająca na obsługę wielojęzycznych systemów plików oraz
międzynarodowych znaków diakrytycznych;
Z.11. Obsługa systemów plików FAT i NTFS (rodzina Windows™);
Z.12. Możliwość kasowania danych przez sieć komputerową na przyłączonych dyskach z
możliwością zapisu;
Z.13. Generowanie raportów z kasowania;
Z.14. Integracja z menu kontekstowym Windows;

