
Załącznik      Nr 8 do siwz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZADANIE NR 1

Zakup komputera przenośnego szt.2

 1. Wymagania sprzętowe:
 1.1. Komputer przenośny - 2 szt, o parametrach nie gorszych niż:

 a) Procesor: osiągający  minimum  3900 punktów  w  teście  Passmark  CPU
Mark.

 b) Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB
 c) Wyświetlacz: przekątna co najmniej 17’’, podświetlenie LED, rozdzielczość

matrycy minimum 1600x900
 d) Karta graficzna: zintegrowana lub dedykowana, ze sprzętowym wsparciem

dla min. DirectX 10.1
 e) Multimedia: min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu, wbudowane głośniki.
 f) Karta sieciowa: wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ

45, wbudowana karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n.
 g) Dysk twardy: wewnętrzny,  pojemność min.  500 GB + drugi  dysk SSD o

pojemności min. 120GB. Oba dyski muszą jednocześnie być w laptopie (na
przykład dysk SSD mSATA + dysk klasyczny 2,5")

 h) Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna,  zainstalowane
oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji językowej
bez ograniczeń czasowych.

 i) Bateria: min 6-ogniwowa, Li-Ion, czas pracy na baterii deklarowany przez
producenta min 4 godziny.

 j) Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka.
 k) Klawiatura: w układzie QWERTY
 l) Zewnętrzne porty I/O: min 4xUSB (w tym co najmniej dwa porty USB 3.0),

HDMI, 
 1.2. Torba: dwukomorowa, przedział dla komputera zabezpieczony paskiem,

wzmocnione  elementy  mocujące  zapewniające  bezpieczeństwo  notebooka,
odpinany pasek na ramię, dwukierunkowe podwójne suwaki.

 1.3. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL wraz z
najnowszą  obowiązująca  wersją  Service  Pack  (lub  równoważny), dołączona
licencja i nośnik instalacyjny; system operacyjny powinien zostać zainstalowany
(wraz z aktualizacjami dostepnymi na dzień podpisania umowy) na mniejszej
partycji;  sprzęt  powinien  posiadać  zainstalowane  wszystkie  sterowniki  do
wszystkich  podzepołów  komputera.  W  przypadku  zaproponowania
równoważnego  systemu  operacyjnego  należy  podać  pełną  nazwę  i  wersję
systemu.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poda  nazwy  równoważnego  systemu
operacyjnego Zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest system operacyjny
wskazany przez Zamawiającego. Za oprogramowanie równoważne do Microsoft
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Windows 7 Professional PL 64 BIT uznaje się takie, które posiada wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające: 
 a) polską wersję językową
 b) możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w

ramach posiadanych  przez Zamawiającego licencji:  Microsoft  Office  2010
Std i Office 2010 Pro

 c) możliwość  instalacji  i  poprawnego  działania  aplikacji  wykorzystywanych
przez Zamawiającego, tj.:
• system SWD wraz z Uniwersalnym Modułem Mapowym; 
• aplikacje  umożliwiające  współpracę  z  Krajowym  Systemem

Informacyjnym Policji; 
• IBM Lotus Notes. 
• Ibase

 d) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
 e) zapewnienie  wsparcia  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń

(drukarek,  urządzeń sieciowych,  standardów USB, urządzeń Plug & Play,
WiFi). 

 f) wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do
zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. 

 g) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 
 h) zintegrowanie w systemie modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
 i) zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile

użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont
użytkowników. 

 j) zintegrowane  z  systemem  operacyjnym  narzędzia  zwalczające  złośliwe
oprogramowanie;  aktualizacja  dostępna  u  producenta  nieodpłatnie  bez
ograniczeń czasowych. 

 k) licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać
na  wielokrotne  instalowanie  systemu  na  oferowanym  sprzęcie  bez
konieczności  kontaktowania  się  przez  Zamawiającego  z  producentem
systemu lub sprzętu. 

 l) oprogramowanie  powinno  zawierać  certyfikat  autentyczności  lub  unikalny
kod aktywacyjny. 

 m)zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji  dodatkowych
narzędzi emulujących działanie systemów; 

 1.4. Certyfikaty i standardy
 a) Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
 b) Deklaracja zgodności CE, 
 c) Potwierdzenie  spełnienia  kryteriów  środowiskowych,  w  tym  zgodności  z

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki.

 d) Efektywność  energetyczna  co  najmniej  równoważna  z  wymogami  Energy
Star 5.0 
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ZADANIE NR 2

Zakup oprogramowania GIS do zarządzania akcja ratowniczą –   nieograniczone czasowo
licencje – szt. 2

1. Wymagania funkcjonalne oprogramowania mapowego:
 1.1. Program  powinien  pozwolić  osiągnąć  wizualizację  terenu  zawierającą

informacje  o  zabudowie  przestrzennej  z  infrastrukturą  urbanistyczną  (miasta,
wsie, osady ludzkie) oraz informacje o obszarach nie zamieszkałych ( lasy, pola
uprawne, rodzaje gruntów i inne). 

 1.2. Podstawowe  zadania  realizowane  za  pomocą  takiego  programu  to
przede wszystkim: 
 a) tworzenie przestrzennych baz danych, 
 b) wykorzystywanie map obrazujących warstwy terenu oraz dane opisowe tego

terenu, 
 c) możliwość wykorzystywania zewnętrznych zbiorów danych, 
 d) wyszukiwanie i przekształcanie danych,
 e) edycja geometrii obiektów, wprowadzanie danych obrazowych, 
 f) prowadzenie pomiarów odległości i stosowanie obliczeń położenia, długości i

powierzchni obiektów,  
 g) wykonywanie  analiz  przestrzennych  pod  kątem  określania  relacji  między

obiektami, 
 h) umożliwienie wizualizacji położenia obiektu w terenie, 
 i) nanoszenie  sytuacji  oraz  znaków  topograficznych  i  specjalnych  np.

określających siły i środki służb, straży,
 j) wykonywanie  prezentacji  kartograficznych,  map  ogólnogeograficznych  i

tematycznych, 
 k) tworzenie raportów, publikacja i wykonywanie wydruków,
 l) bezpośrednie otwieranie plików *.tab
 m)dostęp do modułu Seagate Crystal Reports
 n) eksport danych do innych formatów GIS
 o) funkcje  przetwarzania  obiektów  pomagające  usuwać  błędy  w  danych,

ustawiać tolerancję dociągania do obiektów, węzłów czy poligonów
 p) drukowanie okna mapy do warstwowego PDF
 q) wyznaczanie stref dojścia oraz dojazdu przy pomocy siatki dróg
 r) do oprogramowania mapowego muszą być dołączone aktualne mapy (plany

miast)  obejmujące  swoim  zasięgiem  wszystkie  powiaty  województwa
zachodniopomorskiego

 1.3. Program mapowy powinien dawać możliwość jego rozszerzania poprzez
tworzenie  np.  narzędzi  ułatwiających  wykonywanie  powtarzalnych  czynności
oraz  poprzez  możliwość  wyboru  (dokupienia)  osobnych  map  zawierających
odmienne  dane  dla  wybranych  obszarów  topograficznych,  które  pozwolą
wykonać specjalistyczne zadania np. kontroli, edycji i konwersji danych, itp.
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 1.4. Wszelkie  pola dialogowe,  menu oprogramowania muszą być  w języku
polskim.

 1.5. Oprogramowanie  musi  umożliwiać  pracę  w  następujących  systemach
operacyjnych: 
 a) Microsoft Windows 7 (32/64 bit)
 b) Microsoft Windows 8 (32/64 bit)

 1.6. Licencja  na  oprogramowanie  musi  być  nieograniczona  czasowo  i
umożliwiać przenoszenie pomiędzy stanowiskami (pod warunkiem zachowania
rygoru  jednej  instalacji  na  jednym stanowisku  w danym czasie).  Mechanizm
aktywacji oprogramowania (o ile istnieje) musi umoźliwiać jej wykonanie w trybie
offline.

 1.7. Zamawiający  wymaga,  aby  do  oprogramowania  dołączono  darmowe
narzędzie typu przeglądarka (viewer) map, które nieodpłatnie i bez ograniczeń
czasowych można będzie zainstalować na dowolnym innym komputerze w celu
zobrazowania wyników pracy bądź sporządzenia wydruku mapy.
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