
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

 

Za równoważny zamawiający uzna system operacyjny spełniający następujące wymagania: 
Zainstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych 
poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, 
biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony 
serwera WWW; 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa 
(firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 
komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika 
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać 
ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 
systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
- Zintegrowany z systemem moduł 
wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna 
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 
zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u 
producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia 
się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub 
ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 
zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz 
generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 


