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1. Założenia dla realizacji Zamówienia 

Bezpośrednim celem projektu budowy e-Platformy dla rehabilitacji na potrzeby Centrum 

Kompleksowej Rehabilitacji jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych takich jak:  

 e-rehabilitacja,  
 e-rejestracja,  
 e-historia,  
 e-porada,  
 e-konsultacja,  
 e-dziennik,  
 e-powiadomienia,  
 e-wypożyczalnia 

Powyższe e- usługi mają prowadzić do poprawy dostępności świadczeń realizowanych przez ośrodek 

i finansowanych ze środków publicznych Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ). 

E-Platforma

E-Rehabilitacja

E-Dziennik

E-Porada

E-Rejestracja

E-Konsultacje

E-Historia

E-Powiadomienia

E-Wypożyczalnia

 

Rysunek 1 Diagram e-usług udostępnianych na e-Platformie przez CKR 
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Wykonawca w ramach niniejszego projektu między innymi wykona: 

1. dostawę i konfigurację infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem systemowym, 

witalizacyjnym i narzędziowym o parametrach i w sposób przedstawiony w dalszej części 

dokumentu; 

2. dostawę oprogramowania na potrzebę e-Platformy udostępniającej e-usługi stanowiące przedmiot 

projektu; 

3. rozbudowę eksploatowanego u Zamawiającego oprogramowania HIS o funkcjonalności dające 

możliwość prowadzenia w systemie dokumentacji medycznej gromadzonej w placówce. 

4. modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci komputerowej i instalacji elektrycznej oraz 

wykona budowę sieci Wi-fi na potrzebę działania e-Platformy. 

 

2. Architektura logiczna wdrażanego rozwiązania  

Architektura systemu uzyskanego w wyniku wdrożenia e-Platformy musi uwzględniać fakt, iż 

Zamawiający posiada i wykorzystuje w swojej jednostce system HIS (Mediqus produkcji firmy Gabos 

Software Sp. z o.o.), w związku z czym realizacja niniejszego przedsięwzięcia polegać będzie na 

rozbudowie istniejącego systemu HIS o nowe elementy. 

Rozbudowę Wykonawca przeprowadzi w następujący sposób: 

 na stworzonej nowej platformie sprzętowej (platforma zbudowana z elementów 
dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu oraz elementów 
infrastruktury istniejącej u Zamawiającego), dokona instalacji i konfiguracji posiadanego 
przez Zamawiającego oprogramowania HIS , oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania 
bazy danych na potrzebę systemu HIS i e-Platformy. 

 Przeprowadzi migrację danych z bazy danych obecnego systemu HIS na nowa platformę 
sprzętową. 

 Dokona przeniesienia integracji systemu HIS z systemem PACS aby uzyskać integrację 
z poziomu nowej platformy sprzętowej. 

 Oprogramowanie HIS posiadane przez Zamawiającego rozbuduje o funkcjonalności e-usług 
oraz funkcjonalności przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej a także 
funkcjonalności umożliwiające w przyszłości uzyskania integracji systemu z platformą P1 
(Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych). 
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Rysunek 2 Architektura logiczna systemu CKR uzyskana po wdrożeniu e-Platformy 

Zamawiający nie dopuszcza wymiany posiadanego obecnie oprogramowania HIS na inne 

oprogramowanie. 

Uzyskany w wyniku wdrożenia system musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji 

w taki sposób, że informacja raz wprowadzona do systemu, niezależnie od miejsca jej wprowadzenia, 

będzie dostępna w odpowiednich jego funkcjach i nie wymagać będzie ponownego wprowadzania do 

systemu.  

Zamawiający nie narzuca konstrukcji systemu, wymaga jednak spełnienia wszystkich zdefiniowanych 

w niniejszym dokumencie, założeń i wymagań.  

Stworzony system, który powstanie w wyniku realizacji projektu, będzie eksploatowany we wszystkich 

lokalizacjach CKR. Do e-usług systemu dostęp będą mieli Pacjenci oraz również Partnerzy CKR 

uczestniczący w projekcie. 

3. Opis założeń i wymagań dla oprogramowania e-Platformy  

3.1. Wymagania ogólne  

1. W ramach wdrożonego systemu muszą zostać wyodrębnione dwa środowiska: 

 Środowisko produkcyjne; 
 Środowisko testowo-szkoleniowe. 

2. Dostarczone rozwiązanie musi posiadać mechanizmy umożliwiające przeprowadzenie centralnej 

aktualizacji oprogramowania zarówno w środowisku produkcyjnym jak i testowo-szkoleniowym. 

3. Wykonawca dostarczy niezbędne licencje oprogramowania e-Platformy i bazy danych. 

4. Dostarczona i wdrożona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia e-

Platforma musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych na 

poziomie wysokim w sposób opisany w Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

5. Dostęp do danych w e-Platformie może być możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora 

i dokonaniu uwierzytelnienia. 
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6. Dane przesyłane w sieci publicznej muszą być szyfrowane (np. w szyfrowanym kanale typu VPN). 

7. E-Platforma musi wymuszać zmianę hasła nie rzadziej, niż co 30 dni, a hasło musi składać się co 

najmniej z 8 znaków i zawierać: małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. 

8. E-Platforma musi posiadać funkcjonalność automatycznego wylogowywania się użytkownika po 

określonym czasie nieaktywności użytkownika. 

9. Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie e-Platformy musi być zgodne z zasady 

interoperacyjnego współdziała na trzech poziomach: semantycznym, organizacyjnym oraz 

technologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 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, z późn. zm.). 

10. Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z normami dotyczącymi służby zdrowia, 

a w szczególności: 

10.1. ISO/IEC 27002 – norma określająca wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, 

eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

10.2. PN-ISO/IEC 20000-1:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: 

Specyfikacja", 

10.3. PN-ISO/IEC 20000-2:2007 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: 

Reguły postępowania, 

10.4. PN ISO/IEC 27001:2007 „Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy 

zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania" 

10.5. PN-ISO/IEC 27005:2010 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - 

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji", 

10.6. PN-ISO/IEC 27006:2009 "Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Wymagania 

dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem 

informacji 

11. W wyniku realizacji niniejszego zamówienia, system HIS Zamawiającego musi zostać 

rozbudowany o funkcjonalności umożliwiać tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie 

elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz 

informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie o z dnia 28 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657, z późn. zm.). Musi 

umożliwiać integrację z platformami P1 i P2 - oznacza to, że w wyniku realizacji zamówienia 

system HIS Zamawiającego musi uzyskać możliwość tworzenia elektronicznych dokumentów 

medycznych oraz prowadzenia rejestru świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych 

informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych według standardów i zgodnie z formatami określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej oraz 

dokumentach opublikowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W 

wyniku realizacji niniejszego zamówienia system HIS musi uzyskać możliwość przesłania do 

platformy P1 informacji o trzech obszarach:  

11.1. informacji o zdarzeniu medycznym, tzw. ExtPLHealthcareEvent  

11.2. indeksów dokumentów medycznych wytworzonych w ramach tego zdarzenia, 

tzw. XDSDocumentEntry  

11.3. informacji o bieżącym komunikacie, tzw. XDSSubmissionSet, 

12. W wyniku realizacji niniejszego zamówienia system HIS Zamawiającego zostanie rozbudowany 

i przygotowany do generowania dokumentów medycznych w standardzie HL7 CDA. 

13. Oprogramowanie e-Platformy musi zostać dostarczone wraz z pełnym zestawem instalacyjnym 

obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu (w tym katalogi 

aplikacji, środowisko uruchomieniowe, czcionki, skróty itd.; dotyczy to również wszystkich 

ewentualnych wtyczek i rozszerzeń niezbędnych do prawidłowej pracy systemu przez 

przeglądarkę WWW). 

14. Oprogramowanie e-Platformy w zakresie usług udostępnianych poprzez przeglądarkę internetową 

musi spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie 
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WCAG 2.0 na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

3.2. Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy 

W ramach budowy systemu, musi zostać dostarczona i wdrożona e-Platforma udostępniająca szereg 

e-usług w sieci Internet oraz/lub w sieci wewnętrznej placówki w zależności od przeznaczenia e-

usługi. Użytkownikami e-usług będą uprawnieni pracownicy Zamawiającego, uprawnieni pracownicy 

Partnera oraz Pacjenci. Wszyscy użytkownicy muszą posiadać indywidualne konta w e-Platformie. 

Wykaz funkcjonalny jaki musi spełniać e-platforma: 

1. Usługi e-platformy muszą być dostępne z sieci Internet oraz z sieci wewnętrznej ośrodka 

(Intranecie) – w zależności od typu usługi. 

2. Dostęp do e-platformy musi wymagać podania przez użytkownika loginu i hasła. 

3. E-Platforma musi umożliwiać zakładanie kont dla poszczególnych grup użytkowników przez 

administratorów. 

4. Konta pracowników ośrodka założone na e-Platformie muszą zostać powiązane z kontem tego 

pracownika (użytkownika) w systemie HIS. 

5. E-Platforma musi umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników w zakresie obejmującym: 

restartowanie hasła dostępowego dla konta użytkownika, możliwość wyłączenia dostępu 

wskazanego użytkownika do e-Platformy, monitorowania statystycznego korzystania z usług 

e-Platformy przez poszczególnych użytkowników. 

6. Dla pacjentów którzy nie posiadają konta w e-Platformie, musi być dostępny formularz 

rejestracyjny pozwalający na założenie konta w e-platformie. Minimalny zakres danych wymagany 

w formularzu to: imię, nazwisko, numer PESEL, adres email oraz numer telefonu. 

7. Wprowadzone w formularzu dane muszą być sprawdzane (walidowane). Dotyczyć to musi: 

numeru PESEL, składni adresu email i numeru telefonu. 

8. E-platforma musi posiadać funkcjonalność weryfikacji autentyczności wprowadzonego w 

formularzu rejestracyjnym adresu email poprzez wykonanie procesu aktywacji konta. Proces 

aktywacji konta musi przebiegać w następujący sposób: na podany w trakcie rejestracji adres e-

mail zostaje wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego pacjent zostanie przeniesiony na 

podstronę e-platformy, pacjent będzie musiał podać nowe hasło dostępowe. 

9. Wprowadzone w formularzu rejestracyjnym dane muszą być sprawdzane z danymi znajdującymi 

się w obecnie używanym przez Zmawiającego systemie HIS. W wyniku sprawdzenia: jeśli dane 

pacjenta znajdują się w systemie HIS to konto nowego użytkownika e-Platformy musi być 

automatycznie powiązane z kontem pacjenta w systemie HIS, jeśli brak danych w systemie HIS to 

taki pacjent musi zostać dodany w rejestrze pacjentów systemu HIS i powiązany z użytkownikiem 

e-Platformy. 

10. Użytkownik e-Platformy musi mieć możliwość zmiany hasła na nowe. 

11. W przypadku definiowania hasła dostępowego do e-Platformy użytkownik musi być informowany 

o wymaganej składni hasła dostępowego – składania hasła musi być zgodna z wymogami 

przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym danych medycznych. 

12. Administrator systemu musi mieć możliwość dezaktywacji i ponownej aktywacji konta użytkownika 

w e-Platformie. 

13. Administrator musi mieć możliwość definiowania placówek Partnerskich dla których będą 

przyporządkowane konta użytkowników Partnera. 

14. E-Platforma musi wymuszać wprowadzenie danych identyfikacyjnych pracownika Partnera 

minimalnie w zakresie: Imię, Nazwisko, adres email i numer telefonu. Musi wymuszać 

wprowadzanie nowego hasła przez pracownika Partnera. Pracownik Partnera musi dostać na 

adres emaila link aktywujący konto, po kliknięciu którego pojawi się dedykowana strona na której 

pacjent  musi zdefiniować nowe hasło dostępowe do e-Platformy. 

15. Użytkownik po zalogowaniu do e-Platformy musi widzieć wykaz (do wyboru) e-usług z których 

może skorzystać. Wybranie odpowiedniej e-usługi musi udostępnić użytkownikowi widok 
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(podstronę) z dostępnymi funkcjonalnościami wybranej e-usługi w zależności od roli w systemie tj. 

pacjent, pracownik CKR, pracownik Partnera projektu. 

16. W e-Platformie musi istnieć możliwość prowadzenia dziennika logowań użytkowników do 

e-Platformy . 

3.3. Wymagania dla usługi e-Rehabilitacja 

Celem wdrożenia usługi e-Rehabilitacja jest zapewnienie Pacjentom CKR dostępu do nowoczesnych 

rozwiązań technicznych wspomagających proces usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. 

Usługa dedykowana będzie dla Pacjentów ze schorzeniami i urazami układu ruchowego. Dzięki 

wprowadzeniu usługi e-Rejestracja możliwe będzie w pełni elektroniczne rejestrowanie postępów 

w procesie rehabilitacji, bieżące koordynowanie zakresu ćwiczeń oraz weryfikacja postępów leczenia. 

Dostarczone rozwiązanie musi wykorzystywać technologię wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości oraz 

sprzężenie zwrotne wykorzystujące wizyjne sensory ruchu to znaczy Pacjent znajdujący się 

naprzeciwko ekranu będzie widzieć swoje lustrzane odbicie wraz z wirtualnymi obiektami 

pozwalającymi na przeprowadzenie ćwiczenia. Ćwiczenia będą polegać na kierowaniu przez pacjenta 

swoim odbiciem w monitorze tak aby łapał, przesuwał lub uderzał pojawiające się wirtualne obiekty. 

Usługa e-Rehabilitacji udostępniona będzie na e-Platformie, w sieci wewnętrznej ośrodka. 

Wykonawca w ramach wdrożenia usługi wraz z oprogramowaniem na potrzebę e-Rehabilitacji 

dostarczy 1 /jedno/ kompletne stanowisko rehabilitacyjne pozwalające na kompleksowe skorzystanie 

z usługi e-rehabilitacji przez pacjenta.  

Dodatkowo musi istnieć możliwość uruchomienia usługi e-Rehabilitacja na urządzeniu typu komputer 

wyposażonym w standardową kamerę internetową 2D oraz posiadającym parametry techniczne 

określone przez Wykonawcę.. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Pacjent CKR który zostanie skierowany przez lekarza na ćwiczenia z wykorzystaniem usługi 

e-Rehabilitacja będzie mógł skorzystać z usługi: 

 na dedykowanym stanowisku dostarczonym w ramach projektu – stanowisko obsługiwane 
przez pracownika CKR (terapeutę); 

 na własnym lub wypożyczonym z CKR sprzęcie komputerowym – ćwiczenia do 
samodzielnego uruchomienia. 

Pacjent będzie wykonywał samodzielnie ćwiczenia prezentowane na monitorze dedykowanego 

stanowiska lub komputera z uruchomioną usługą e-Rehabilitacji. Pacjenta widząc na monitorze swoje 

lustrzane odbicie będzie mógł na bieżąco korygować swoje ruchy podczas wykonywania ćwiczenia tak 

aby wykonywać je w sposób prawidłowy. 

Sposób korzystania z usług przez uprawnionych pracowników CKR 

Pracownik CKR na podstawie informacji udostępnionych przez obecnie używany system HIS 

identyfikujących pacjenta skierowanego na ćwiczenia z wykorzystaniem usługi e-Rehabilitacja, planuje 

w module e-Rehabilitacja zestaw ćwiczeń które powinien zrealizować wskazany pacjenta – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba dokonuje korekty wcześniej wprowadzonych ustawień tj. zmiany rodzaju, 

zakresu i intensywności wykonywanych ćwiczeń. 

Dodatkowo Pracownik CKR będzie miał możliwość przeglądania danych statystycznych z wykonanych 

przez pacjenta ćwiczeń. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Rehabilitacja 

Usługa e-Rehabilitacji musi pozwolić na realizację poniższego scenariusza: 
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1. Pracownik CKR korzystając z obecnie używanego systemu HIS zleca (kieruje) pacjenta na 

ćwiczenia z wykorzystaniem e-Rehabilitacji.  

2. Pacjent udaje się do wyznaczonego pomieszczenia, w którym znajduje się zestaw do ćwiczeń z 

uruchomioną usługą e-Rehabilitacji. 

3. Uprawniony pracownik CKR wybiera w module e-Rehabilitacja pacjenta z listy skierowanych 

pacjentów.  

4. Dla wybranego Pacjenta pracownik CKR wybiera zestaw ćwiczeń lub pojedyncze ćwiczenie 

i ustawia parametry jego realizacji – [próbka]. 

5. Pacjent rozpoczyna ćwiczenia przed stanowiskiem e-Rehabilitacji. 

6. Pracownik CKR ma możliwość kontroli efektów wykonywanych ćwiczeń bezpośrednio w module 

e-Rehabilitacji. 

7. Pracownik CKR ma możliwość weryfikacji archiwalnych wyników ćwiczeń każdego pacjenta  

Dodatkowo usługa e-Rejestracji musi posiadać następujące funkcjonalności: 

1. Usługa musi umożliwić pracę w technologii 2D i 3D (tj. tryb zwykłej kamery internetowej 2D i 

kamery 3D). 

1. Usługa musi zawierać w minimalnym zakresie następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i 

mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana 

2. Usługa musi zawierać instrukcje multimedialne (filmy instruktażowe wideo z osobą wyjaśniającą 

przebieg ćwiczenia) do wszystkich ćwiczeń. 

3. Usługa musi pozwalać na tworzenia dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów ich 

ćwiczeń na wykresach. 

4. Usługa musi pozwalać na  automatyczną kalibrację - ustawiania pacjentów we właściwym 

miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do 

osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy – [próbka]. 

5. Usługa musi umożliwić przeprowadzenie ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej. 

Usługa musi pozwalać na dostosowanie parametrów ćwiczeń (poziom trudności, zakres 

ruchów) do możliwości użytkownika, przy czym wszystkie ćwiczenia na kończyny górne i 

tułów mają przynajmniej po 25 predefiniowanych poziomów trudności, które rehabilitant 

może wybrać i rozpocząć ćwiczenie z pacjentem – [próbka]. 

6. Usługa musi pobierać z obecnie używanego systemu HIS dane pacjentów którzy zostali 

skierowani na ćwiczenia przy użyciu usługi e-rehabilitacji. 

3.4. Wymagania dla usługi e-Rejestracji 

Celem wdrożenia usługi e-Rejestracji jest zapewnienie Pacjentom możliwości zdalnej rejestracji na 

wizyty lekarskie oraz możliwość monitorowania status na liście oczekujących zgodnie art. 23a ust. 1 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135, z późn. zm.) a także możliwość rejestracji na porady 

świadczone przez personel medyczny CKR. 

Usługa dedykowana jest dla Pacjentów, jednakże w celu jej obsługi i konfiguracji dostęp do usługi 

muszą posiadać również uprawnieni pracownicy ośrodka oraz pracownicy Partnerów projektu. 

Dostęp do usługi e-Rejestracji będzie możliwy poprzez stronę WWW Zamawiającego zarówno w sieci 

Internet jaki i w sieci wewnętrznej ośrodka. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż pacjent posiadający konto 

w e-Platformie po zalogowaniu się do niej i po wybraniu usługi e-Rejestracji będzie miał możliwość: 

 dokonania rezerwacji terminu wizyty lekarskiej (umówienie się na wizytę) poprzez wybranie 
placówki medycznej (CKR lub placówka Partnera) oraz dogodnego dla siebie termin wizyty 
(spośród dostępnych); 

 dokonania rezerwacji porady (rozmowy) z personelem medycznym ośrodka świadczonej w 
ramach usługi e-Porada; 

 anulowania zarezerwowanej wizyty lub porady oraz zmiany jej terminu.  
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Ponadto pacjent z poziomu e-Rejestracji będzie miał dostęp do listy zarezerwowanych oraz 

zrealizowanych wizyt oraz porad wraz z ich terminem i statusem. 

Sposób korzystania z usług przez uprawnionych pracowników CKR 

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż pracownik CKR posiadający konto 

w e-Platformie po zalogowaniu do e-Platformy i wybraniu usługi e-Rejestracji będzie miał możliwość 

definiowania personelu medycznego CKR który będzie świadczył porady w ramach usługi e-Porady 

oraz terminów (grafików) porad. 

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionych pracowników Partnerów 

projektu 

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż pracownik Partnera projektu 

posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu do e-Platformy i wybraniu e-Rejestracji będzie miał 

możliwość: 

 zarejestrowania pacjentów swojej jednostki na wizyty lekarskie świadczone przez CKR i 
udostępnione do rejestracji zdalnej na e-Platformie 

 definiowania terminów wizyt realizowanych przez jego placówkę (placówkę Partnera 
projektu) dla pacjentów posiadających konta w e-Platformie.  

Ponadto pracownik Partnera projektu będzie miał możliwość weryfikacji i potwierdzania rejestracji 

pacjentów na wizyty w swojej placówce. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Rejestracji 

Poniżej przedstawiony został wykaz funkcjonalności jakie musi posiadać usługa e-Rejestracji. 

Funkcjonalności ogólne usługi e-Rejestracji: 

1. Dostęp do usługi e-Rejestracji musi być możliwy z poziomu e-Platformy za pośrednictwem portalu 

WWW CKR zarówno w sieci Internet jak i Intranet. Dostęp do usługi będzie możliwy wyłącznie po 

zalogowaniu się użytkownika do e-Platformy – użytkownik musi posiadać konto w e-Platformie. 

2. Korzystanie z usługi musi być możliwe ze stacji roboczych, laptopów,  tabletów i smartfonów. 

3. Udostępnione użytkownikowi funkcjonalności usługi e-Rejestracji muszą zależeć od jego roli 

przypisanej do e-Platformy w  tj.: pacjent, pracownik CKR, pracownik Partnera projektu. 

4. Grafiki wizyt lekarskich w CKR prezentowane w usłudze e-Rejestracji musza być pobierane 

z poziomu systemu HIS posiadanego przez Zamawiającego – definiowanie terminów (grafików) 

wizyt CKR może odbywać się wyłącznie w systemie HIS. 

5. Wybrana (zarezerwowana) przez pacjenta wizyta w CKR poprzez usługę e-Rejestracji musi 

zostać odnotowana w systemie HIS – rezerwacja wizyty w systemie HIS. Informacja dotycząca 

pacjenta który zarezerwował wizytę oraz inne informacje (np. uwagi do wizyty) wprowadzone za 

pomocą usługi e-Rejestracji muszą być dostępne w systemie HIS w czasie rzeczywistym. 

Funkcjonalności usługi e-Rejestracji dostępne dla Pacjenta 

1. Pacjent po zalogowaniu do e-Platformy i wybraniu usługi e-Rejestracji musi uzyskać dostęp do 

udostępnionych przez jednostki (CKR i Partnerów projektu) terminarzy wizyt lekarskich 

w poszczególnych ośrodkach i do poszczególnych specjalizacji. 

2. Zalogowany użytkownik musi widzieć zawsze aktualne dane na temat dostępnych usług 

(jednostka/poradnia) i ich terminów oraz terminów zarezerwowanych i zrealizowanych już wizyt 

(także zarejestrowanych bezpośrednio w ośrodku). 

3. Pacjent musi mieć możliwość wprowadzenia uwag do wizyty (np. powód wizyty) – [próbka]; 

4. Moduł musi mieć możliwość wyszukania terminów wizyty z uwzględnieniem min: 

 typu wizyty: pierwszorazowa, kontynuacja leczenia, wizyta po receptę 
 nazwa jednostki / rodzaj poradni 
 lekarz (imie i nazwisko) 
 termin (data od – do) 
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 dni tygodnia  
5. Pacjent musi mieć możliwość wyszukania pierwszego wolnego terminu wizyty lub porady 

dostępnych w e-Platformie – [próbka].  

6. Pacjent musi mieć możliwość dokonania zmian terminu zarezerwowanej wizyty lub porady 

– [próbka]. 

7. Pacjent musi mieć możliwość odwołania zarezerwowanej wizyty lub porady 

8. Usługa musi blokować możliwość jednoczesnego wprowadzenia przez pacjenta rezerwacji wielu 

terminów wizyt i / lub porad – ilość dopuszczonych jednoczesnych rezerwacji musi być 

konfigurowana przez Administratora. 

9. Pacjent z poziomu usługi e-Rejestracji musi mieć możliwość przejścia do usługi e-Historii z 

dostępem do danych medycznych dotyczących wskazanej , zakończonej wizyty. 

10. W ramach usługi e-Rejestracja Pacjent musi mieć możliwość  głosowej (przez telefon) rezerwacji 

wizyty w placówce - transkrypcja mowy do tekstu (speech to text). 

11. Pacjent musi mieć możliwość określenia czy chce otrzymywać z systemu powiadomienia email 

i/lub SMS na temat zdarzeń związanych z procesem jego leczenia. 

Funkcjonalności usługi e-Rejestracji dostępne dla pracownika Partnera: 

1. Pracownik Partnera projektu w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności usługi e-Rejestracji 

musi posiadać indywidualne konto w e-Platformie nadane przez uprawnionego pracownika CKR - 

administratora. 

2. Uprawniony pracownik Partnera projektu (użytkownik) po zalogowaniu do e-Platformy w po 

wybraniu usługi e-Rejestracja musi mieć dostęp do listy dostępnych terminów wizyt i porad 

medycznych w ośrodku CKR oraz własnym ośrodku oraz mieć możliwość zarezerwowania dla 

Pacjenta wizyty lub poradę spośród dostępnych.  

3. Podczas rezerwacji terminu do Ośrodka przy pomocy e-Rejestracji, pracownik Partnera projektu 

musi wprowadzić wszystkie wymagane dane identyfikacyjne nowego pacjenta lub wybrać z listy 

pacjentów już wprowadzonych.  

4. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość edycji danych pacjentów 

znajdujących się na liście pacjentów Partnera. Zmiana danych automatycznie musi być 

wprowadzona w systemie HIS. 

5. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć dostępną listę umówionych do jego placówki 

wizyt. 

6. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość zmiany terminu wizyty lub porady 

swojego pacjenta – pacjent Partnera projektu. 

7. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość definiowania struktury 

organizacyjnej swojej placówki w zakresie poradni i lekarzy dla których mogą być definiowane 

wolne terminy wizyt. 

8. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość definiowania wolnych terminów 

wizyt (data, godzina) w swojej placówce w podziale na poradnie i lekarzy. 

9. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość odwołania rezerwacji wizyty przez 

pacjenta wraz z możliwością podania w formie tekstowej przyczyny odwołania.  

10. Uprawniony pracownik Partnera projektu musi mieć możliwość zmiany statusu zarezerwowanej 

przez Pacjenta wizyty na zrealizowany lub niezrealizowany. 

 

 

 

Funkcjonalności usługi e-Rejestracji dostępne dla pracownika CKR: 

1. Pracownik CKR w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności usługi e-Rejestracji musi posiadać 

indywidualne konto w e-Platformie nadane przez uprawnionego pracownika CKR - administratora. 

2. Uprawniony pracownik CKR (użytkownik) po zalogowaniu do e-Platformy w module e-Rejestracja 

musi mieć dostęp do listy terminów wizyt i porad CKR zarezerwowanych przez Pacjentów 

korzystających z usługi e-Rejestracji. 

3. Uprawniony pracownik CKR musi mieć możliwość definiowania którzy pracownicy personelu 

medycznego CKR może realizować porady w ramach usługi e-Porada. 
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4. Uprawniony pracownik CKR musi mieć możliwość definiowania grafiku wolnych terminów porad 

świadczonych w ramach usługi e-Porada i przypisywania do nich pracowników personelu 

medycznego CKR – grafik będzie dostępny dla Pacjentów korzystających z funkcjonalności usługi 

e-Rejestracja. 

3.5. Wymagania dla usługi e-Historia 

Celem wdrożenia usługi e-Historia jest udostępnienie Pacjentowi jego dokumentacji medycznej 

zgromadzonej w systemie HIS, w tym obrazów (cyfrowego odwzorowania) dokumentacji medycznej 

papierowej wprowadzonej do systemu. 

Usługa dedykowana jest dla Pacjentów, oraz Personelu medycznego CKR. 

Usługa e-Historia udostępniona będzie na stronie WWW Zamawiającego, zarówno w sieci Internet jaki 

i w sieci wewnętrznej ośrodka. 

W celu udostępniania Pacjentowi pełnej jego dokumentacji medycznej zgromadzonej w placówce 

CKR poprzez usługę e-Historia, Wykonawca dostarczy oprogramowanie i sprzęt umożliwiające 

przeprowadzenie procesu digitalizacji zgromadzonej w ośrodku papierowej dokumentacji medycznej 

pacjentów.  Szczegółowy opis wymagań dla oprogramowania przeznaczonego do digitalizacji 

dokumentacji został zawarty w rozdziale 5 natomiast opis wymagań dotyczących sprzętu w rozdziale 

7.2 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i wybraniu usługi e-

Historii będzie miał dostęp do listy zrealizowanych wizyt w CKR dla których została udostępniona 

kopia dokumentacji medycznej. Pacjent po wybraniu wizyty otrzyma listę dokumentów powiązanych 

z tą wizytą. Pacjent będzie miał możliwość podglądu każdego z dokumentów, wydruku lub zapisu na 

lokalnym zasobie dyskowym. 

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionego pracownika CKR 

Uprawniony pracownik CKR posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i 

wybraniu usługi e-Historii będzie miał dostęp do dokumentacji medycznej Pacjentów udostępnionej 

Pacjentom w ramach usługi e-Historia. Będzie miał możliwość podglądu każdego z dokumentów, 

wydruku lub zapisu na lokalnym zasobie dyskowym. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Historia 

Poniżej przedstawiony został wykaz funkcjonalności jakie musi posiadać usługa e-Historia. 

Funkcjonalności usługi e-Historia dostępne dla Pacjenta 

1. Dostęp do usługi e-Historia musi być możliwy z poziomu e-Platformy za pośrednictwem strony 

WWW Zamawiającego zarówno w sieci Internet jak i sieci wewnętrznej placówki. Dostęp do usługi 

będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu się użytkownika do e-Platformy – użytkownik musi 

posiadać konto w e-Platformie. 

2. Pacjent musi mieć możliwość filtrowania kategorii dokumentów – np. wyniki badań, skierowania, 

itp.  

3. Pacjent musi mieć możliwość wyświetlenia wybranego dokumentu w oknie przeglądarki –

[próbka]. 

4. Pacjent musi mieć możliwość pobrania i zapisania wybranego dokumentu. 

5. Pacjent musi mieć możliwość wydrukowania wybranego dokumentu. 
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3.6. Wymagania dla usługi e-Porada 

Celem wdrożenia usługi e-Porada jest udostępnienie Pacjentom możliwości zdalnej porady / 

konsultacji z personelem medycznym CKR. 

Usługa dedykowana jest dla Pacjentów, jednakże w celu jej obsługi i konfiguracji dostęp do usługi 

muszą posiadać również uprawnieni pracownicy ośrodka. 

Usługa e-Porada udostępniona będzie na stronie WWW Zamawiającego, w sieci Internet. 

Usługa e-Porada wykorzystywać będzie technologie transmisji obrazu i dźwięku w sposób szyfrowany 

(bez możliwości dostępu dla osób postronnych), dzięki czemu Pacjent oraz pracownik CKR będą 

mogli rozmawiać ze sobą w czasie rzeczywistym. Usługa ta dostępna będzie po wcześniejszej 

rezerwacji terminu w module e-Rejestracji. 

Pacjent który będzie chciał skorzystać z porady poprzez usługę e-Porady będzie musiał posiadać 

urządzenie wyposażone w standardową kamerę internetową 2D, głośnik oraz mikrofon. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i wybraniu usługi e-

Porada będzie miał dostęp do listy, wraz z terminem, zaplanowanych porad oraz listy archiwalnych 

porad – porady które się odbyły.  

Dla zaplanowanej porady dla której do czas rozpoczęcia pozostało np. 5 minut, pacjent będzie mógł 

wywołać ekran służący do przeprowadzenia połączenia video z pracownikiem CKR. Wywołanie 

ekranu będzie potwierdzeniem gotowości Pacjenta do skorzystania z usługi. W momencie oznaczenia 

gotowości przez pracownika CKR i Pacjenta rozpocznie się porada. 

W trakcie porady pracownik będzie informowany o pozostałym przewidzianym na poradę czasie. 

Pacjent będzie mógł zakończyć realizację usługi, a także będzie mógł ponownie uruchomić usługę w 

przypadku utracenia połączenia np. w skutek braku połączenia z siecią Internet. 

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionego pracownika CKR 

Pracownik personelu medycznego CKR udzielający porad, posiadający konto w e-Platformie po 

zalogowaniu się do e-Platformy i wybraniu usługi e-Porada będzie miał dostęp do listy zaplanowany 

dla siebie przez pacjentów porad oraz listy archiwalnych (wykonanych) porad  których udzielał. 

Dla zaplanowanej porady dla której do czas rozpoczęcia pozostało np. 5 minut, pracownik 

CKR będzie mógł wywołać ekran służący do przeprowadzenia połączenia video z pacjentem. 

Wywołanie ekranu będzie potwierdzeniem gotowości pracownika CKR do realizacji usługi. W 

momencie oznaczenia gotowości przez pracownika CKR i Pacjenta rozpocznie się porada. 

W trakcie porady Pacjent będzie informowany o pozostałym przewidzianym na poradę czasie. 

Pracownik CKR będzie mógł zakończyć realizację usługi, a także będzie mógł ponownie uruchomić 

usługę w przypadku utracenia połączenia np. w skutek braku połączenia z siecią Internet. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Porada 

Poniżej przedstawiony został wykaz funkcjonalności jakie musi posiadać usługa e-Porada. 

Funkcjonalności ogólne usługi e-Porada: 

1. Dostęp do usługi e-Porada musi być możliwy z poziomu e-Platformy za pośrednictwem portalu 

WWW CKR w sieci Internet. Dostęp do usługi będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu się 

użytkownika do e-Platformy – użytkownik musi posiadać konto w e-Platformie. 

2. Korzystanie z usługi musi być możliwe ze stacji roboczych, laptopów i tabletów. 

3. Udostępnione użytkownikowi funkcjonalności usługi e-Porada muszą zależeć od jego roli 

przypisanej do e-Platformy w  tj.: pacjent, pracownik CKR. 
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4. Korzystanie z usługi e-Porada nie może wiązać się z koniecznością instalacji po stronie 

użytkowników dodatkowego oprogramowania – [próbka]. 

5. Usługa musi gwarantować połączenie pomiędzy urządzeniami zalogowanych użytkowników. 

6. Usługa musi mieć możliwość zabezpieczonej transmisji obrazu i dźwięku  

 

Funkcjonalności usługi e-Porada dostępne dla Pacjenta 

1. Pacjent musi mieć możliwość wybrania umówionej porady i oznaczenia gotowości do udziału w 

poradzie. 

2. Pacjent musi mieć możliwość rozpoczęcia i zakończenia realizacji porady. 

3. Pacjent musi mieć możliwość włączenia podczas prowadzonej porady podglądu własnego 

(dla określenia co widzi druga strona) – [próbka]. 

4. Usługa musi posiadać funkcjonalność uruchomienia kanału do wymiany informacji tekstowych 

wprowadzanych z klawiatury 

5. Pacjent musi mieć możliwość przekazywania on-line dokumentów (w postaci plików). 

Funkcjonalności usługi e-Porada dostępne dla pracownika CKR udzielającego porady: 

1. Pracownik CKR musi mieć możliwość wybrania umówionej przez pacjenta porady i oznaczenia 

gotowości do udziału w poradzie. 

2. Pracownik CKR musi mieć możliwość rozpoczęcia i zakończenia realizacji porady. 

3. Pracownik CKR musi mieć możliwość nagrywania przebiegu porady. 

4. Pracownik CKR musi mieć możliwość dostępu do archiwalnych nagrań porad. 

5. Pracownik CKR musi mieć możliwość włączenia podczas prowadzonej porady podglądu własnego 

(dla określenia co widzi druga strona). 

6. Usługa musi posiadać funkcjonalność uruchomienia kanału do wymiany informacji tekstowych 

wprowadzanych z klawiatury. 

7. Pracownik CKR musi mieć możliwość otrzymywania od pacjenta on-line dokumentów (w postaci 

plików). 

3.7. Wymagania dla usługi e-Konsultacja 

Celem wdrożenia usługi e-Konsultacja jest udostępnienie pracownikom CKR oraz pracownikom 

Partnera projektu możliwości zdalnej konsultacji z uprawnionymi pracownikami CKR - konsultantami. 

Usługa dedykowana jest dla personelu medycznego CKR i personelu medycznego Partnera, jednakże 

w celu jej konfiguracji dostęp do usługi muszą posiadać również uprawnieni administratorzy CKR. 

Usługa konsultacji udostępniona będzie na stronie WWW Zamawiającego, w sieci Internet jaki i w 

sieci wewnętrznej ośrodka. 

Usługa konsultacja wykorzystywać będzie technologie transmisji obrazu i dźwięku w sposób 

szyfrowany (bez możliwości dostępu dla osób postronnych), dzięki czemu pracownicy będą mogli 

konsultować się także w czasie rzeczywistym.  

Usługa konsultacji pozwoli również na udostępnianie w postaci tekstowej informacji oraz załączników 

plikowych.  W tym przypadku nie jest wymagana jednoczesna obecność pracowników. 

Pracownicy którzy będą chcieli skorzystać z usługi konsultacji w czasie rzeczywistym za pomocą 

połączenia video będą musieli posiadać urządzenia wyposażone w standardową kamerę internetową, 

głośnik oraz mikrofon.  

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionego pracownika CKR 

Uprawniony pracownik CKR posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do e-Platformy i 

wybraniu usługi e-Konsultacje będzie miał dostęp do: 

 listy osób (pracowników CKR) świadczących konsultacje dla innych pracowników CKR; 
 listy trwających konsultacji których udziela pracownik ; 
 listy trwających konsultacji które świadczy pracownik 
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 listy archiwalnych konsultacji. 
 

Pracownik CKR po wybraniu osoby z którą chce przeprowadzić konsultacje będzie miał możliwość 

przesłania do pracownika konsultującego wiadomość tekstową, plik lub wykonać połączenie video. 

Połączenie video w przypadku jeśli pracownik konsultujący będzie w tym samym czasie zalogowany 

do e-Platformy – będzie dostępny do przeprowadzenia konsultacji. 

Po wybraniu z listy trwających konsultacji, które świadczy pracownik, będzie możliwość otrzymania 

i przesłania do innego pracownika wiadomości tekstowej, plików lub wykonać połączenie video (jeśli 

pracownicy będą w tym samym czasie zalogowani do e-Platformy). 

Pracownik CKR posiadający uprawnienia administratora będzie posiadał możliwość definiowania 

nazw konsultacji wraz z przypisaniem pracowników CKR (posiadających konta w e-Platformie) którzy 

mogą świadczyć poszczególne usługi lub z nich korzystać. 

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionych pracowników Partnerów 

projektu 

Uprawniony pracownik Partnera projektu posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do 

e-Platformy i wybraniu usługi e-Konsultacje będzie miał dostęp do: 

 listy dostępnych konsultacji świadczonych przez personel medyczny CKR; 
 listy trwających konsultacji z których korzysta; 
 listy archiwalnych konsultacji. 

Pracownik Partnera po wybraniu konsultacji lub osoby z konsultacji której chce skorzystać, będzie miał 

możliwość przesłania do pracownika CKR wiadomość tekstową, plik lub wykonać połączenie video, 

jeśli pracownik CKR będzie w tym samym czasie zalogowany do e-Platformy. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Konsultacja 

Poniżej przedstawiony został wykaz funkcjonalności jakie musi posiadać usługa e-Konsultacja. 

Funkcjonalności ogólne usługi e-Konsultacja: 

1. Dostęp do usługi e-Konsultacja musi być możliwy z poziomu e-Platformy za pośrednictwem 

portalu WWW CKR w sieci Internet oraz sieci wewnętrznej ośrodka. Dostęp do usługi będzie 

możliwy wyłącznie po zalogowaniu się użytkownika do e-Platformy – użytkownik musi posiadać 

konto w e-Platformie. 

2. Korzystanie z usługi musi być możliwe ze stacji roboczych, laptopów i tabletów. 

3. Udostępnione użytkownikowi funkcjonalności usługi e-Konsultacja muszą zależeć od jego roli 

przypisanej do e-Platformy w  tj.: pracownik CKR, pracownik Partnera, administrator CKR. 

4. Korzystanie z usługi e-Konsultacji nie może wiązać się z koniecznością instalacji po stronie 

użytkowników dodatkowego oprogramowania. 

5. Usługa musi pozwalać na  połączenie pomiędzy urządzeniami zalogowanych użytkowników. 

6. Usługa musi mieć możliwość zabezpieczonej transmisji obrazu i dźwięku. 

Funkcjonalności usługi e-Konsultacji dostępne dla pracownika CKR 

1. Pracownik CKR musi mieć możliwość wybrania konsultacji lub osoby z konsultacji której chce 

skorzystać. 

2. Pracownik CKR musi mieć możliwość wybrania konsultacji którą chce zrealizować. 

3. Pracownik CKR musi mieć możliwość rozpoczęcia i zakończenia realizacji konsultacji. 

4. Pracownik CKR musi mieć możliwość nagrywania przebiegu konsultacji. 

5. Pracownik CKR musi mieć możliwość dostępu do archiwalnych konsultacji. 

6. Pracownik CKR musi mieć możliwość włączenia podczas prowadzonej konsultacji podglądu 

własnego (dla określenia co widzi druga strona). 

7. Pracownik CKR musi posiadać funkcjonalność uruchomienia kanału do wymiany informacji 

tekstowych wprowadzanych z klawiatury. 

8. Pracownik CKR musi mieć możliwość przekazywania dokumentów (w postaci plików). 
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9. Pracownik CKR (administrator) musi mieć możliwość definiowania konsultacji oraz przypisywania 

ich realizatorów spośród pracowników CKR mających konta w e-Platformie. 

Funkcjonalności usługi e-Konsultacji dostępne dla pracownika Partnera projektu: 

1. Pracownik Partnera musi mieć możliwość wybrania konsultacji lub osoby z konsultacji której chce 

skorzystać. 

2. Pracownik Partnera musi mieć możliwość rozpoczęcia i zakończenia realizacji konsultacji. 

3. Pracownik Partnera musi mieć możliwość dostępu do archiwalnych konsultacji 

4. Pacjent musi mieć możliwość włączenia podczas prowadzonej konsultacji podglądu własnego (dla 

określenia co widzi druga strona). 

5. Usługa musi posiadać funkcjonalność uruchomienia kanału do wymiany informacji tekstowych 

wprowadzanych z klawiatury 

6. Pracownik Partnera musi mieć możliwość przekazywania dokumentów (w postaci plików). 

3.8. Wymagania dla usługi e-Dziennik 

Celem wdrożenia usługi e-Dziennik jest udostępnienie Pacjentom danych statystycznych, z postępów 

leczenia, zgromadzonych w e-Platformie w wyniku korzystania przez Pacjenta z usługi e-Rehabilitacja. 

Dostęp do danych statystycznych otrzymanych z realizacji usług e-Rehabilitacji będą mieć również 

uprawnieni pracownicy CKR. 

Usługa e-Dziennik udostępniona będzie na stronie WWW Zamawiającego, zarówno w sieci Internet 

jaki i w sieci wewnętrznej ośrodka. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Pacjent posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do niej i wybraniu usługi e-Dziennik 

będzie miał dostęp do danych statystycznych z poszczególnych ćwiczeń wykonanych z 

wykorzystaniem usługi e-Rehabilitacja.  

Sposób korzystania z usługi przez pracownika CKR 

Pracownik CKR posiadający konto w e-Platformie po zalogowaniu się do niej i wybraniu usługi 

e-Dziennik będzie miał dostęp do danych statystycznych z poszczególnych ćwiczeń wykonanych 

przez pacjentów którzy ćwiczyli z wykorzystaniem usługi e-Rehabilitacja. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Dziennik 

Funkcjonalności usługi e-Dziennik dostępne dla pacjentów: 

1. Pacjent musi mieć możliwość dostępu do listy ćwiczeń które zrealizował przy pomocy usługi 

e-Rehabilitacji oraz ich wyników. 

2. Pacjent musi mieć możliwość wyboru ćwiczenia dla którego chce zweryfikować dane statystyczne. 

Funkcjonalności usługi e-Dziennik dostępne dla pracownika CKR: 

1. Pracownik CKR musi mieć możliwość dostępu do listy ćwiczeń i pacjentów które były 

zrealizowane przy pomocy usługi e-Rehabilitacji. 

2. Pracownik CKR musi mieć możliwość wyboru pacjenta i ćwiczenia dla którego chce zweryfikować 

dane statystyczne. 

3.9. Wymagania dla usługi e-Wypożyczalnia 

Celem wdrożenia usługi e-Wypożyczalnia jest udostępnienie Pacjentom możliwości wykonania 

rezerwacji sprzętu/urządzenia przeznaczonego dla skorzystania z usługi e-Rehabilitacja, znajdującego 

się w posiadaniu CKR, w celu jego wypożyczenia. 
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W celu zarządzania procesem wypożyczania uprawniony pracownik CKR będzie posiadał dostęp do 

usługi. 

Usługa e-Wypożyczalnia udostępniona będzie na stronie WWW Zamawiającego, zarówno w sieci 

Internet jaki i w sieci wewnętrznej ośrodka. 

W celu wypożyczenia zarezerwowanego sprzętu Pacjent będzie musiał go odebrać w ośrodku. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta 

Pacjent któremu zlecone ćwiczenia z wykorzystaniem usługi e-Rejestracja będzie mógł skorzystać w 

ośrodku ze sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i przeznaczonego do tego celu. 

Po zalogowaniu do e-Platformy i wybraniu usługi e-Wypożyczalnia będzie mógł zarezerwować do 

wypożyczenia sprzęt / urządzenie spośród dostępnych.  

W związku z czym dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż za pomocą 

usługi e-Wypożyczalna będzie miał możliwość: 

 weryfikacji dostępnego do wypożyczenia sprzętu; 
 dokonania rezerwacji sprzętu; 
 anulowania rezerwacji sprzętu; 
 dostępu do listy zarezerwowanego sprzętu; 
 dostępu do listy wypożyczonego sprzętu wraz z planowanym terminem zwrotu. 

Sposób korzystania z usługi przez uprawnionego pracownika CKR 

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania musi gwarantować, iż pracownik CKR posiadający konto 

w e-Platformie po zalogowaniu do niej i wybraniu usługi e-Wypożyczalnia będzie miał możliwość: 

 definiowania sprzętu który może być wypożyczony przez Pacjentów; 
 określenia dostępności sprzętu; 
 dostępu do listy sprzętu wypożyczonego przez Pacjentów; 
 dostępu do listy sprzętu zarezerwowanego przez Pacjentów z poziomu e-Platformy; 
 oznaczenie wydania Pacjentowi zarezerwowanego sprzętu wraz z określeniem terminu 

zwrotu; 
 oznaczenia dokonania zwrotu sprzętu przez Pacjenta. 

Wykaz funkcjonalności usługi e-Wypożyczalnia 

Funkcjonalności usługi e-Wypożyczalni dostępne dla pacjenta 

1. Pacjent musi mieć możliwość dostępu do listy sprzętu CKR przeznaczonego/dostępnego do 

wypożyczenia. 

2. Pacjent musi mieć możliwość zarezerwowania sprzętu który chce wypożyczyć. 

3. Pacjent musi mieć możliwość anulowania rezerwacji sprzętu. 

4. Pacjent musi mieć dostęp do listy sprzętu który został mu wypożyczony wraz z informacją o 

terminie jego zwrotu. 

Funkcjonalności usługi e-Wypożyczalni dostępne dla pracownika CKR 

1. Pracownik CKR musi mieć możliwość zarządzania listą sprzętu który może być udostępniany 

Pacjentom. 

2. Pracownik CKR musi mieć możliwość dodawania nowego sprzętu wraz z określeniem 

wymaganych parametrów – numer seryjny, typ, producent, numer wewnętrzny/inwentaryzacyjny 

oraz opcjonalnie opis dla Pacjenta i zdjęcie sprzętu. 

3. Pracownik CKR musi mieć dostęp do bieżącej listy sprzętu zarezerwowanego przez Pacjentów 

przy pomocy e-Wypożyczalni. 

4. Pracownik CKR musi mieć możliwość oznaczenia wydania sprzętu pacjentowi . 

5. Pracownik CKR musi mieć możliwość określenia terminu zwrotu wypożyczonego pacjentowi 

sprzętu . 
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6. Pracownik CKR musi mieć oznaczenia dokonania zwrotu sprzętu przez Pacjenta wraz z 

możliwością wprowadzenia adnotacji dotyczącej jego stanu. 

3.10. Wymagania dla usługi e-Powiadomienia 

Usługa e-Powiadomienia będzie dostępna dla pacjentów, pracowników medycznych CKR oraz 

pracowników Partnera posiadających konta w e-Platformie i udostępniać będzie funkcjonalności 

powiadamiania o zbliżającym się terminie lub zdarzeniu związanym z realizacją usługi dostępnej 

z poziomu e-Platformy w szczególności z wizytami Pacjentów zaplanowanymi w CKR.  

W celu umożliwienia świadczenia usługi wysyłania powiadomień SMS Wykonawca dostarczy 

rozwiązanie oparte o bramkę SMS-ową lub o bezpośrednią integrację z centralą telefoniczną CKR. 

Rozwiązanie docelowe będzie wskazane i opisane na etapie projektu wykonawczego. Koszty 

aktywacji karty SIM oraz wysyłania SMS-ów podczas korzystania z usługi e-Powiadomienia będzie 

pokrywał Zamawiający. W celu umożliwienia działania usługi Zamawiający udostępni Wykonawcy 

adres email z którego korzystać będzie usługa e-Powiadomienia. 

Sposób korzystania z usługi przez Pacjenta  

Użytkownik korzystający z usługi e-powiadomienia, powiadamiany będzie przy pomocy wiadomości 

poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS o zbliżającym się terminie/zdarzeniu związanym z 

realizacją usługi dostępnej z poziomu e-Platformy w szczególności z wizytami Pacjentów 

zaplanowanymi w CKR. 

Funkcjonalności usługi e-Powiadomienia dostępne dla pacjenta 

1. Pacjent który zadeklarował wolę otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych 

z prowadzonym leczeniem musi być powiadamiany email i/lub SMS o zbliżających się terminie 

wizyty lub porady. Powiadomienia dotyczyć muszą zarówno wizyt zarejestrowanych poprzez 

e Platformę (z wykorzystaniem usługi e-Rejestracja) jak i tych umówionych bezpośrednio w 

ośrodku – wprowadzonych do systemu HIS. 

2. Pacjent który zadeklarował wolę otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych 

z prowadzonym leczeniem musi być powiadamiany email i/lub SMS o dokonanej rezerwacji 

terminu wizyty i/lub porady, zmianie terminu wizyty i /lub porady odwołaniu wizyty i/lub porady. 

Sposób korzystania z usługi przez pracownika CKR 

1. Pracownik CKR (administrator) musi mieć możliwość zdefiniowania treści korespondencji 

email i SMS-owej do pacjentów dla konkretnych zadaszeń medycznych dla których 

wysyłane będą powiadomienia – [próbka]. 

4. Wymagania dla prowadzenia w systemie elektronicznej 

dokumentacji medycznej 

4.1. Wymagania dla wdrożenia formularzy i wydruków dokumentacji 

medycznej 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona rozbudowy systemu HIS Zamawiającego 

o funkcjonalności umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta z wykorzystaniem 

systemu HIS i e-Platformy, W celu maksymalnego ograniczenia w placówce obiegu dokumentacji 

papierowej.  

Zadanie polegać będzie na implementacji w systemie HIS wskazanych przez Zamawiającego, na 

etapie przygotowywania projektu wykonawczego, formularzy do wprowadzania danych medycznych 

oraz implementacji wzorów wydruków dokumentacji medycznej. Należy przyjąć założenie, że 

implementacja dotyczyć będzie nie więcej niż 300 wzorów dokumentów. 
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4.2. Wymagania dla modułu elektronicznej karty badania 

fizjoterapeutycznego 

Wykonawca rozbuduje posiadanych przez Zamawiającego system HIS o moduł elektronicznej karty 

badania fizjoterapeutycznego posiadający funkcjonalność formularza umożliwiającego stworzenie 

(wypełnienie) w postaci elektronicznej „Karty badania fizjoterapeutycznego” w tym precyzyjne 

zakreślenie graficzne na sylwetce człowieka miejsca urazu / bólu pacjenta, wg wzoru karty 

przekazanego na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego. Poglądowa „Karta badania 

fizjoterapeutycznego” przedstawiona została na poniższych rysunkach. 

Moduł musi być przystosowany do pracy na urządzeniach z ekranem dotykowym. 

W wyniku udostępnienia fizjoterapeutom funkcjonalności elektronicznej karty badania 

fizjoterapeutycznego, w ośrodku wyeliminowane zostanie wypełnianie tej karty w postaci papierowej. 

Wykonawca udostępni moduł elektronicznej karty badania fizjoterapeutycznego na stacjach all-in-one 

dostarczonych w ramach projektu. 
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Rysunek 3 Wzór karty badania fizjoterapeutycznego - strona 1 
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Rysunek 4 Wzór karty badania fizjoterapeutycznego - strona 2 
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4.3. Wymagania aplikacji tabletowej dla lekarzy i pielęgniarek 

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy i wdroży aplikację mobilną 

przeznaczoną dla prowadzenia obchodów szpitalnych przez lekarzy i pielęgniarki  w celu prowadzenia 

wymaganej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Aplikacja musi posiadać następujące 

cechy i funkcjonalności: 

1. Musi współpracować z dostarczonymi w ramach niniejszego zmówienia tabletami.  

2. Musi posiadać możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi za pomocą sieci LAN (WiFi). 

3. Musi mieć możliwość zmiany sposobu wykorzystania sieci LAN i Internet. 

4. Komunikacji aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem HIS Zamawiającego odbywać się 

musi za pomocą webserwisu. 

5. Logowanie do aplikacji musi być zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem użytkownika. 

6. Musi być przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy. 

7. Musi posiadać funkcjonalność podglądu listy pacjentów znajdujących się na oddziale na którym 

pracuje zalogowany lekarz. 

8. Musi posiadać funkcjonalność podglądu terminarza wizyt ambulatoryjnych lub zaplanowanych 

zabiegów na sali operacyjnej – zależnie od uprawnień i miejsc pracy użytkownika. 

9. Musi posiadać funkcjonalność ewidencji podania leków przez pielęgniarkę, zleconych przez 

lekarza w systemie HIS Zamawiającego. 

10. Musi posiadać funkcjonalność zlecenia badań, diety, konsultacji przez lekarza poprzez historię 

choroby. 

11. Musi posiadać funkcjonalność zlecenia podania leków przez lekarza dla danego pacjenta. 

12. Musi posiadać funkcjonalność sprawdzania wyników zrealizowanych badań dla danego pacjenta. 

13. Musi posiadać funkcjonalność opisania w historii choroby pacjenta poszczególnych pozycji, m.in: 

wywiad , ICD10/ICD9, status dzienny, karta gorączkowa, TISS.  

14. Musi posiadać funkcjonalność automatycznego otwarcia rekordu medycznego dotyczącego 

danego pacjenta po sczytaniu kodu kreskowego na jego opasce identyfikacyjnej. 

15. Musi posiadać funkcjonalność dodania formularza do historii choroby do wywiadu przyłóżkowego. 

16. Musi posiadać funkcjonalność zatwierdzenia zabiegu rehabilitacyjnego przez rehabilitanta. 

17. Musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania po zatwierdzeniu jej 

przebiegu. 

5. Wymagania dla oprogramowania do digitalizacji dokumentacji 

papierowej 

W celu zapewnienia Zamawiającemu narzędzia do digitalizacji dokumentacji papierowej 

zgromadzonej w ośrodku CKR, wykonawca dostarczy oprogramowanie przeznaczone do tego celu. 

Ponadto Wykonawca wraz z oprogramowaniem do digitalizacji dokumentacji, dostarczy Repozytorium 

Dokumentacji Medycznej (RDM) jako zasób w którym gromadzone i przechowywane będą (w sposób 

bezpieczny) obrazy zeskanowanej dokumentacji medycznej oraz elektroniczna dokumentacja 

medyczna przetwarzana w systemie  

Wykonawca dostarczy również urządzenia skanujące współpracujące z zaoferowanym rozwiązaniem 

ponadto spełniające wymagania zdefiniowane w rozdziale 7.3. 

Uprawnieni pracownicy CKR otrzymają dostęp do funkcjonalności w zakresie skanowania 

dokumentacji zgromadzonej w ośrodku oraz bieżącej dokumentacji papierowej dostarczanej przez 

Pacjentów do ośrodka, indeksowania, archiwizowania i przeglądania dokumentacji RDM. 



 

 

str. 22 

Digitalizacja dokumentacji Digitalizacja dokumentacji

Repozytorium 
Dokumentacji 
Medyhcznej

Oprogramowanie 
do digitalizacji 
dokumentacji

Indeksowanie i przeglądanie
dokumentacji

 

Rysunek 5 Rysunek poglądowy użytkowania oprogramowania do digitalizacji dokumentacji papierowej przez 
pracowników CKR 

 

Funkcjonalności oprogramowania do digitalizacji dokumentacji papierowej: 

1. Oprogramowanie musi umożliwiać zasilenie RDM cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej 

w postaci papierowej; 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać skanowanie i indeksowanie dokumentów, archiwalnych 

i wypisywanych odręcznie bezpośrednio na panelach dotykowych urządzeń skanujących wpiętych 

do systemu  

3. Zeskanowane i przekazane do RDM dokumenty muszą posiadać odpowiednią nazwę określającą 

typ dokumentu i być przypisane do przyjmującego oddziału/jednostki organizacyjnej placówki i być 

dostępne z poziomu aplikacji HIS/RDM. 

4. Wszystkie dokumenty przetwarzane przez oprogramowanie muszą być przekazywane do modułu 

RDM wraz z opatrzeniem ich informacją o osobie skanującej. 

5. Oprogramowanie musi współpracować z modułem RDM w zakresie współdzielenia słowników: 

typów dokumentów, jednostek organizacyjnych, pacjentów, personelu. 

6. Oprogramowanie musi posiadać wbudowanym mechanizmom OCR tekstu i odczytu kodów jedno 

i dwu wymiarowych przeznaczony do automatycznego przetwarzania i odczyt danych z 

dokumentów. 

7. Musi istnieć funkcjonalność usuwania pustych strony z przetwarzanych dokumentów. 

8. Oprogramowanie musi posiadać modułu administratora dający możliwość konfigurowania 

użytkowników i działania systemu. 

9. Oprogramowanie musi posiadać wbudowane narzędzia zabezpieczające bazę danych przed 

wprowadzeniem do niej dokumentów z błędnymi danymi. Informacje o ewentualnych błędach i 

niezgodnościach w przetwarzaniu, zapisie lub odczycie danych z dokumentów muszą być 

wyświetlane w postaci komunikatów co najmniej na panelach urządzeń skanujących. 

10. Musi istnieć możliwość regulacji stopnia kompresji archiwizowanych plików. 
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11. Musi istnieć możliwość automatycznego dzielenia kompletów dokumentów podawanych seryjnie 

do podajnika urządzenia skanującego i zapisanie ich jako odrębne pliki oraz archiwizacji 

dokumentacji wraz z załącznikami – z dziedziczeniem przez załączniki danych odczytanych z 

dokumentu głównego. 

 

Ponadto dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie do digitalizacji dokumentacji papierowej musi 

gwarantować możliwość realizacji poniższych procesów:   

Proces A (realizowany na urządzeniach skanujących typ I i typ II) 

1. Pracownik na urządzeniu skanującym wprowadza nr PESEL lub nr kartoteki pacjenta lub na 

podstawie kodu kresowego umieszczonego na dokumentacji (np. w formie naklejki), urządzenie 

skanujące identyfikuje pacjenta – „sięga” po informacje do bazy pacjentów systemu HIS; 

2. Po identyfikacji pacjenta, na wyświetlaczu urządzenia skanującego wyświetlane jest Imię i 

Nazwisko pacjenta którego PESEL/nr Kartoteki lub kod kreskowy został zidentyfikowany; 

3. Pracownik weryfikuje, wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia skanującego, dane pacjenta 

z danymi na dokumentacji papierowej. 

4. Pracownik potwierdza poprawność danych identyfikacyjnych na ekranie urządzenia skanującego. 

5. Pracownik odpowiednio do skanowanego dokumentu: 

5.1. wybiera rodzaj/typ dokumentacji (ze słownika) oraz komórkę organizacyjną placówki które 

ona dotyczy (ze słownika), 

5.2. wprowadza datę lub przedział dat których dotyczy skanowana dokumentacja. 

6. następuje skanowanie dokumentu i zapisanie jego odwzorowania cyfrowego z odpowiednimi 

parametrami w Repozytorium Dokumentacji Medycznej. 

 

Proces B (realizowany na urządzeniach skanujących typ I i typ II) 

1. Pracownik na urządzeniu skanującym wprowadza nr PESEL lub nr Kartoteki pacjenta lub na 

podstawie kodu kresowego umieszczonego na dokumentacji (np. w formie naklejki), urządzenie 

skanujące identyfikuje pacjenta - „sięga” po informacje do bazy pacjentów systemu HIS; 

2. Po identyfikacji pacjenta na wyświetlaczu urządzenia skanującego wyświetlane jest Imię i 

Nazwisko pacjenta którego PESEL/nr Kartoteki lub kod kreskowy został zidentyfikowany. 

3. Pracownik weryfikuje wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia skanującego dane pacjenta 

z danymi na dokumentacji papierowej. 

a. Pracownik potwierdza poprawność danych identyfikacyjnych na ekranie urządzenia skanującego. 
b. Nie są wykonywane czynności związane z zaklasyfikowaniem dokumentu i określeniu jego daty; 
c. Następuje skanowanie dokumentu i zapisanie jego odwzorowania cyfrowego w Repozytorium 

Dokumentacji Medycznej jako dokumentacja ogólna z nieokreśloną datą  – bez parametrów. 

W tym przypadku zawsze musi istnieć możliwość uporządkowania zeskanowanej dokumentacji 

poprzez opatrzenie jej właściwymi parametrami – z wykorzystaniem dostępu do modułu RDM. 

 

Proces C (realizowany na urządzeniach skanujących typ I , typ II i typ III) 

1. Pracownik przy pomocy urządzenia skanującego skanuje dokumenty medyczne pacjentów. 

Zeskanowane dokumenty nie są powiązane z konkretnym pacjentem. 

2. Zeskanowane dokumenty umieszczane są w tymczasowym zasobie modułu RDM. 

W tym przypadku Pracownik korzystając z modułu RDM, zawsze musi dla każdego zeskanowanego 

dokumentu, wybrać pacjenta, określić typ dokumentu, komórkę organizacyjną oraz przedział dat 

których dotyczy wybrana dokumentacja pacjenta. 

 

6. Wymagania dla migracji danych 

W ramach projektu wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę przeniesienia/ migracji na 

nową platformę systemową wszelkich danych z obecnego systemu HIS. 



 

 

str. 24 

Przeniesione dane z systemu HIS muszą być spójne z nowowprowadzanymi, edytowalne, 

podlegające analizie i spełniające warunki walidacji dla określonych typów pól.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną posiadanego systemu HIS, a w szczególności 

informacjami określającymi stosowane w tym oprogramowaniu sposoby przechowywania i dostępu do 

informacji. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi oprogramowania HIS.  

7. Architektura fizyczna platformy sprzętowej na potrzebę Systemu 

7.1. Założenia ogólne dla infrastruktury sprzętowej 

Chmura obliczeniowa prywatna 

Zakłada się, iż proponowane dla projektu rozwiązanie konfiguracji i eksploatacji zasobów infrastruktury 

sprzętowej będzie bazować na rozwiązaniu tzw. chmury obliczeniowej prywatnej której 

administrowanie (konfiguracja, przydział zasobów i uprawnień) realizowane będzie przez 

wykwalifikowanych pracowników CKR. 

Dokumenty

Infrastruktura

Aplikacje

Chmura 
obliczeniowa

 

Rysunek 6 Eksploatacja zasobów sprzętowych w chmurz oblicze3niowej prywatnej 

Wymagania dla infrastruktury sprzętowej przeznaczonej dla udostępniania usług systemu zostały 

ściśle ukierunkowane na technologię chmury obliczeniowej poprzez: 

 zapewnienie wirtualizacji środowiska serwerowego w celu maksymalnego wykorzystania 
zasobów serwerów dedykowanych dla implementacji i eksploatacji usług systemu; 

 zapewnienie możliwości elastycznego skalowania zasobów (procesory, pamięć RAM, 
przestrzeń dyskowa, itp.) w zależności od potrzeb eksploatacji danej usługi systemu; 

 zapewnienie możliwości automatycznego tworzenia nowych wirtualnych maszyn jak 
i usuwania starych w zależności od potrzeb; 

 zapewnienie możliwości przydzielania dostępu do usług systemu użytkownikom w 
zależności od potrzeb i przeznaczenia; 

 zapewnienie ochrony danych dzięki zaprojektowaniu dedykowanego podsystemu backupu. 
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Dzięki nowoczesnej architekturze systemowej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej 

możliwym będzie optymalizowanie wykorzystania infrastruktury sprzętowej i jej optymalne 

wyskalowanie dla potrzeb eksploatacji e-usług systemu. 

Środowisko serwerowo-wirtualizacyjne 

Dostarczona w ramach realizacji zamówienia infrastruktura sprzętowa (infrastruktura IT) oraz jej 

konfiguracja powinna zapewniać ciągłość i stabilność działania e-Platformy. W ramach dostarczonej 

infrastruktury sprzętowej wyodrębnione zostaną dwa środowiska systemowe: (1) środowisko 

produkcyjne, (2) środowisko testowo-szkoleniowe.  

Systemy środowiska produkcyjnego mają działać jako maszyny wirtualne uruchomione w klastrze 

serwerów działającym w trybie wysokiej dostępności (HA). Natomiast dla maszyn wirtualnych 

środowiska testowo-szkoleniowego nie jest wymagana wysoka dostępność. 

Dostarczone rozwiązanie musi cechować się stabilnością i ciągłością działania maszyn wirtualnych 

podczas awarii fizycznej jednego z węzłów klastra. Elementy klastra serwerów wirtualizacyjnych 

muszą uruchamiać się z macierzy dyskowej. Dlatego maszyny wirtualne oraz ich zasoby dyskowe 

należy umiejscowić na macierzy dyskowej. Dodatkowo elementy obu środowisk systemu mają zostać 

zabezpieczone poprzez system backupu, w którym kopie danych z dłuższym okresem retencji będą 

zlokalizowane na bibliotece taśmowej. 

Zakłada się, iż w skład środowiska serwerowego wejdą następujące elementy: 

 dwa serwery na których będzie działać oprogramowanie wirtualizacyjne, 
 macierz dyskowa na której będą przechowywane maszyny wirtualne wraz z danymi 

Systemu, 
 serwer backupu wyposażony w lokalne dyski do przechowywania kopii bezpieczeństwa, 
 biblioteka taśmowa do przechowywania kopii bezpieczeństwa z dłuższym czasem retencji.   

Macierz dyskowa na której znajdować się będą maszyny wirtualne powinna być zbudowana w oparciu 

o dwa kontrolery pracujące w trybie active-active, powinna zawierać nadmiarowe elementy modułów 

zasilania i chłodzenia oraz umożliwiać wymianę tych elementów na gorąco bez konieczności 

wyłączenia macierzy. W celu zabezpieczenia danych w razie uszkodzenia dysku należy zastosować 

rozwiązanie pozwalające łączyć ze sobą dyski celem stworzenia pamięci masowej o dużej 

pojemności, wydajności i niezawodności (Redundant Array of Independent Disks – RAID). Macierz 

podzielona ma zostać zgodnie z założeniem, że dyski SAS zostaną użyte jako zasoby o wysokiej 

wydajności z podziałem na odseparowane od siebie grupy RAID.  

Na potrzeby wysokiej wydajności dla baz danych oraz systemów serwerów wirtualizacyjnych należy 

skonfigurować grupę RAID 10. Na potrzebę systemów maszyn wirtualnych należy stworzyć pulę 

dyskową zbudowaną z grup RAID 5.  

Środowisko pamięci masowej należy zbudować z wykorzystaniem technologii FC, która łączyć będzie 

następujące urządzenia: 

 macierz dyskową, 
 serwery wirtualizacyjne (hosty), 
 serwer kopi zapasowej, 
 biblioteka taśmowa. 
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Rysunek 7 Schemat podłączenia poszczególnych elementów infrastruktury środowiska 
serwerowo-wirtualizacyjnego 

Klaster serwerów wirtualizacyjnych oraz serwer kopi zapasowej należy wyposażyć w karty min. FC 

16Gb/s, umożliwiające dostęp do macierzy dyskowej. Dostarczona macierz dyskowa musi być 

wyposażona w 8 portów FC min. 16 Gb/s co umożliwi podłączenie serwerów bezpośrednio do 

macierzy. Serwer backupu należy dodatkowo podłączony z biblioteką taśmową dedykowanym portem 

min. 8 Gb/s FC.  

Środowisko wirtualne zbudowane ma zostać w oparciu o dwa serwery fizyczne z zainstalowanym 

hypervisorem oraz zasoby dyskowe udostępnione z macierzy.  

 

Rysunek 8 Architektura środowiska witalizacyjnego 

Ze względu na homogeniczne środowisko zarządzania Zamawiającego wdrażane rozwiązanie musi 

mieć możliwość podłączenia do aktualnego środowiska Microsoft Active Directory Zamawiającego. 
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System ochrony danych (backup) 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć system ochrony danych (backup) 

w architekturze dwuwarstwowej, gdzie serwer backupu będzie pełnił równocześnie rolę serwera 

zarządzającego, jak i serwera zapisującego. Serwer backupu pracował będzie na serwerze fizycznym 

z wbudowanymi dyskami na potrzeby przechowywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe systemów 

podlegających ochronie, składowane będą w pierwszej kolejności na dyskach wewnętrznych 

z wykorzystaniem mechanizmu deduplikacji danych (eliminacji nadmiarowych bloków). Ochronie 

podlegało będzie całe środowisko, wdrożone w ramach niniejszego postępowania. Wykonywanie kopii 

zapasowej (wskazanych maszyn wirtualnych w środowisku serwerowym) musi być realizowane z 

wykorzystaniem sieci FC i/lub LAN. Należy założyć ochronę większości maszyn wirtualnych 

sprowadzającą się do kopii całego systemu operacyjnego. Dodatkowo wymaga się zastosowania 

dedykowanych agentów oprogramowania służących do wykonywania kopii zapasowej baz danych e-

Platformy oraz Systemu HIS. W celu umożliwienia współdzielenia jednej wspólnej bazy deduplikatów 

dla wielu polityk składowania danych, należy wykorzystać polityki globalnej deduplikacji. Kopie 

tygodniowe/miesięczne muszą być dodatkowo przechowywane na bibliotece taśmowej. Biblioteka 

taśmowa musi mieć możliwość zainstalowania 24 taśm LTO7 na których będą przechowywane kopie 

danych. Dla zapewnienia wydajnej komunikacji systemu, wymaga się aby serwer backupu podłączony 

został do rdzeniowej części infrastruktury co najmniej dwoma połączeniami 10Gb/s.  

Sieć teleinformatyczna 

Zamawiający oczekuje aby nowopowstała sieć teleinformatyczna zbudowana została w oparciu 

o dwuwarstwowy model sieciowy składający się z warstwy agregacyjnej oraz dostępowej w topologii 

gwiazdy. Na warstwę agregacyjną składać się powinny wysokowydajne urządzenia pozwalające na 

spięcie ze sobą wszystkich elementów systemu (serwerów oraz innych urządzeń sieciowych). 

Rozwiązanie powinno być wdrożone jako wysoce dostępne i niezawodne środowisko. Oczekuje się 

zatem aby urządzenia agregacyjne pozwalały na konfigurację w taki sposób, aby zapewnić możliwie 

najwyższy poziom dostępności dla pracy całego systemu. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju 

technologiach tworzenia fizycznych stosów urządzeń, które z punktu widzenia zarządzania stanowią 

jeden logiczny byt. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie nie tylko uproszczenie zarządzania całą 

platformą lecz także redundantne podłączenie wszystkich elementów systemu.  

Na potrzeby warstwy dostępowej, Zamawiający oczekuje – tam gdzie pozwala na to obecna 

infrastruktura - dostarczenia urządzeń, które będą mogły być podłączone do warstwy agregacyjnej 

w sposób redundantny zwiększając niezawodność systemu, a także przepustowość poszczególnych 

połączeń wykorzystując technologie agregacji linków. Zamawiający wymaga także aby w ramach 

warstwy dostępowej znalazły się urządzenia, które obsługują technologię POE/POE+. Ponieważ w 

skład nowopowstałego środowiska wchodzić będzie system sieci bezprzewodowej, oczekuje się aby 

urządzenia dostępowe posiadały funkcjonalność zasilania punktów dostępowych. Zamawiający 

określa także dwa typy przełączników dostępowych i ich minimalne parametry ze względu na ich 

fizyczną lokalizację. Intencją Zamawiającego jest chęć instalacji przełączników dostępowych typu 

pierwszego w miejscach, gdzie wymagana gęstość portów będzie duża. Typ drugi przełącznika 

dostępowego będzie miał swoje zastosowanie w miejscach, gdzie liczba wymaganych portów 

dostępowych będzie niewielka. 

Zamawiający oczekuje, aby rdzeń nowopowstałego systemu teleinformatycznego oparty był na 

interfejsach 10Gb/s. Jak przedstawiono na schemacie obrazującym docelową infrastrukturę wszystkie 

serwery oraz przełączniki dostępowe (tam gdzie będzie to wymagane) powinny zostać połączone za 

pomocą interfejsów 10Gb/s. W przypadku małych pomieszczeń, gdzie duża gęstość portów nie jest 

wymagana Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania połączeń 1Gb/s. Zamawiający wymaga 

również, aby w ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczył wszystkie moduły 

światłowodowe (część sieciowa i serwerowa) oraz okablowanie w ilości niezbędnej do 

kompleksowego połączenia wszystkich elementów dostarczonych w ramach realizacji zamówienia. 
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Rysunek 9 Fizyczna struktura części sieciowej 

 

Sieć teleinformatyczna bezprzewodowa 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji sieci bezprzewodowej opartej o wysokowydajne 

urządzenia sieci bezprzewodowej zapewniające płynny dostęp do zasobów Systemu. Sieć 

bezprzewodową należy wdrożyć w oparciu o architekturę kontrolery – punkty dostępowe. 

Redundantne kontrolery sieci bezprzewodowej mogą zostać zrealizowane w postaci sprzętowej lub 

programowej.  Przez realizację programową rozumie się uruchomienie wirtualnych maszyn (obrazów) 

dostarczanych przez producenta sprzętu WiFi realizujących funkcje kontrolerów punktów sieci 

bezprzewodowych. W takim przypadku zapewnienie redundancji musi być zrealizowane poprzez 

uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych tworzących klaster o wysokiej dostępności. Całość powinna 

zostać uruchomiona na wdrażanym środowisku wirtualizacyjnym. W przypadku zastosowania 

kontrolerów sprzętowych należy dostarczyć komplet urządzeń tworzących klaster HA (Active/Passive). 

 

Rysunek 10  Poglądowy schemat logiczny elementów sieci bezprzewodowej  
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Urządzenia dostępowe sieci bezprzewodowej powinny zostać podłączone z wykorzystaniem 

technologii Power over Ethernet (należy przewidzieć odpowiednie wyposażenie przełączników) do 

dostarczonych przełączników dostępowych (dystrybucyjnych) LAN. 

Instalacja urządzeń w szafie  

W ramach realizacji zamówienia dostarczone serwery, macierz, bibliotekę oraz przełączniki 

szkieletowe należy zainstalować w szafie serwerowej o wysokości 42U. Wszystkie kable elektryczne 

oraz komunikacyjne należy ułożyć w szafie w taki sposób, aby nie przeszkadzały wymianom 

serwisowych elementów oraz nie zatykały elementów wentylacyjnych dostarczonego sprzętu. 

Przewody należy opisać przy pomocy etykiet. Sprzęt cięższy należy zamontować w niższej części 

szafy serwerowej. Na poniższym rysunku w sposób poglądowy zaprezentowana przykładowe 

rozmieszczenie urządzeń w szafie. 

Przełącznik szkieletowy

Przełącznik szkieletowy

Serwer wirtualizacyjny

Serwer wirtualizacyjny

Macierz dyskowa

Serwer backupu

Biblioteka taśmowa

UPS do serwerowni

 

Rysunek 11 przykładowe rozmieszczenie urządzeń w szafie RACK 42 U 

Serwery należy podłączyć do dwóch linii zasilających, co zapewni dodatkową redundancję w 

przypadku uszkodzenia jednej z nich. Jedną linię zasilającą należy zabezpieczyć przez dostarczony 
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UPS, który w przypadku zaniku niegwarantowanego zasilania pozwoli na bezpieczne zamknięcie 

środowiska informatycznego oraz wyłączenie sprzętu. Urządzenie UPS jest gwarantowanym źródłem 

zasilania. Konfiguracja karty SNMP dostarczonej z UPS-em powinna zapewnić poinformowanie 

administratora systemu o statusie zasilania środowiska serwerowego oraz w przypadku wystąpienia 

awarii zasilania podstawowego, o bezpiecznym wyłączeniu systemów zainstalowanych w środowisku 

teleinformatycznym. Czas autonomii UPS-a powinien wystarczyć na bezpieczne zamknięcie systemu.  

Wszystkie serwery oraz biblioteka taśmowa mają zostać podłączone do sieci zarządzającej minimum 

1 portem 1 Gb/s Ethernet. Macierz należy podłączyć dwoma portami miedzianymi 1 Gb/s Ethernet 

(każdy kontroler 1 portem) do sieci zarządzającej. 

7.2. Wykaz elementów dostarczanej infrastruktury sprzętowej 

W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące elementy 

infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem systemowym, wirtualizacyjnym i narzędziowym. 

LP Element / Produkt Szt. / kpl. 

1.  Serwer na potrzebę wirtualizacji (Serwer wirtualizacji)  2 szt. 

2.  Oprogramowanie systemowe 9 szt. 

3.  Oprogramowanie wirtualizacyjne 1 kpl. 

4.  Macierz dyskowa 1 szt. 

5.  Serwer na potrzebę systemu ochrony danych (Serwer backupu) 1 szt. 

6.  Biblioteka taśmowa 1 szt. 

7.  Przełącznik szkieletowy 2 szt. 

8.  Przełącznik dostępowy 48 portowy 5 szt. 

9.  Przełącznik dostępowy 24 portowy 5 szt. 

10.  Urządzenie UPS do zasilania przełączników 10 szt.  

11.  Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem 1 szt. 

12.  Urządzenie UPS do serwerowni 1 szt. 

13.  Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) 1 kpl. 

14.  Kontroler Wi-fi 1 kpl.  

15.  Punkty dostępowe sieci Wi-Fi 60 szt. 

16.  Stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym 90 szt. 

17.  Monitory stacji roboczych 90 szt. 

18.  Laptopy 10 szt. 

19.  Tablety mobilne 40 szt. 

20.  Stacje All-In-One 50 szt. 

21.  Skaner dokumentacji medycznej – typ I  5 szt. 

22.  Skaner dokumentacji medycznej - typ II 12 szt. 

23.  Skaner dokumentacji medycznej - typ III 2 szt. 

24.  
Stanowisko rehabilitacyjne pozwalające na kompleksowe skorzystanie z usługi 

e-rehabilitacji przez Pacjenta 
1 szt. 

7.3. Wymagania szczegółowe dla infrastruktury sprzętowej 

Dostarczane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać następujące cechy oraz parametry: 

 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w II połowie 
2016 roku; 

 Urządzenia musza być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich 
identyfikacja zarówno producenta jak i modelu; 

 Do każdego urządzenia należy dostarczyć komplet standardowej dokumentacji w formie 
papierowej lub elektronicznej; 

 Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 
10%, 50 Hz; 
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 Wszystkie urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 90001:2000 
lub normą równoważną. 

Serwer na potrzebę wirtualizacji – 2 szt. 

Wykonawca dostarczy dwa serwery na potrzebę wirtualizacji posiadające parametry techniczne 

spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością 
instalacji do 8 dysków 2.5” HotPlug wraz z kompletem szyn 
umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera 
do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona 
jego znakiem firmowym. 

3.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
dziesięciordzeniowe klasy x86, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 843 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org  w konfiguracji dla 2 dwóch procesorów.  
Nie wymaga się by oferowany serwer (np. producent, model) był 
identyczny z serwerem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. 
Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 

4.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych. 

5.  Pamięć RAM 384 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy min. 2400MHz. 

Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej 
powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci.  

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 
SBEC, Lockstep 

6.  Sloty PCI 
Express 

 minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkosci x8 niskoprofilowe, 

 minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, 

7.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 
1280x1024 

8.  Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty 
VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port 
RS232. 
Rozwiazanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów 
przejściówek oraz dodatkowych kart. 

9.  Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. 
Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI 
Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  
 
Dodatkowo zainstalowane w złączach PCIe: 
Jedna (1) dwuportowa karta 10Gb Ethernet ze złaczami SFP+ 
Jedna (1) dwuportowa karta 16Gb/s FC ze złaczami LC. 

10.  Wewnętrzna 
pamięć masowa 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
 
Możliwość instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonych w conajmniej 2 jednakowe 
nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwoscią konfiguracji 
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS 
serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na 
dyski twarde. 

11.  Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 750W każdy wraz 
z kablami zasilającymi o dł.min. 2m każdy. 

12.  Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

13.  Bezpieczeństwo  Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera, pamięci, 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.  

 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą 
zarządzającą. 

 Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta 
serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym 
serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; 
gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie  
pochodzącego z innych projektów sprzętu. 

 Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera 
uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie 
obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. 

14.  Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 
posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 
użytkownika 

 podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów 

 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

 wsparcie dla IPv6 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; 
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 

 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 
prądu przez serwer 

 zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integrację z Active Directory 

 obsługę przez dwóch administratorów jednocześnie 

 wsparcie dla dynamic DNS 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 
zmianie konfiguracji sprzętowej 

 podłączenie lokalne poprzez złącze RS-232 

 zarządzanie bezpośrednie poprzez złącze USB umieszczone na 
froncie obudowy. 

 
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, 
spełniające minimalne wymagania: 

 Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci 
masowych; 

 Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału 
dedykowanego agenta; 

 Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; 

 Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; 

 Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 
harmonogram; 

 Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

 Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; 

 Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

 Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 
urządzeniach; 

 Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup 
urządzeń; 

 Szybki podgląd stanu środowiska; 

 Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

 Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

 Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

 Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; 

 Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy 
sprzętowej; 

 Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

 Możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 

 Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym 
automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy 
przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu 
sprzętu; 

 Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

 Możliwość importu plików MIB; 

 Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

 Możliwość definiowania ról administratorów; 

 Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania 
wewnętrznego serwerów; 

 Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line 
producenta oferowanego rozwiązania); 

 Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego 
bez potrzeby instalacji agenta; 

 Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów 
awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 

 Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących 
informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, 
wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i 
gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne 
informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. 

15.  Gwarancja Trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego 
od zgłoszenia. 

16.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2. 

17.  System 
operacyjny, 
system 
wirtualizacyjny 

Serwer musi posiadać pakiet systemów operacyjnych wspierających 
obecne 32 i 64 bitowe rozwiązania z możliwością stosowania wirtualizacji, 
w ilości licencji niezbędnej do uruchomienia  w  środowisku wirtualnym 
środowiska produkcyjnego oraz środowiska testowo-szkoleniowe systemu 
e-Platformy oraz systemu HIS Zamawiającego. 

18.  Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 

Macierz dyskowa – 1 szt. 

Wykonawca dostarczy jedną macierz dyskową posiadającą parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr /  

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 
2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością 
instalacji minimum 24 dysków  2.5” Hot Plug.  

2.  Kontrolery Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów FC, minimum 
16 Gb/s wraz z 8 wkładkami SFP, do podłączenia serwerów, pracujące w 
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L.p. 
Parametr /  

Komponent 
Minimalne wymagania 

trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10.  
 
Minimum 4 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między 
kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub 
podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii Minimum 2 porty 
do zarządzania. 

3.  Dyski twarde Zainstalowane dyski :  

 24 dyski o pojemności minimum 1.2TB SAS 12Gb/s 10K RPM każdy. 
 
Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek 
dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych 
dysków SAS, SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine 
SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta 
macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz 
półki. 

4.  Oporgramowanie Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, 
umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków.  
 
Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 
LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN.   
 
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie 
minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.  
 
Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające 
lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – 
progress bar’u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w 
procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o 
fizyczne dyski zainstalowane w macierzy.  

5.  Bezpieczeństwo Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz 
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość 
przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie 
dostępna (Thin Provisioning). 

6.  Warunki gwarancji Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 
reakcji do ośmiu godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną producenta. 

7.  Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 

8.  Certyfikaty Macierz wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 oraz 14001 
Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft® Windows®, VMware®, 
Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® oraz SUSE. 

 

Serwer na potrzebę systemu ochrony danych (backupu) – 1 szt. 

Wykonawca dostarczy jeden serwer na potrzebę systemu ochrony danych posiadający parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością 
instalacji do 12 dysków 3.5” HotPlug wraz kompletem szyn 
umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z 
organizatorem kabli do montaż w standardowej szafie Rack. Posiadająca 
dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde 
przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera wyposażony w czytnik NFC 
umożliwiający zarządzanie serwerem poprzez aplikacje mobilną 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

udostępnioną przez producenta serwera. 

2.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona 
jego znakiem firmowym. 

3.  Procesor Dwa procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
dziesięciordzeniowe klasy x86, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 843 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org  w konfiguracji dla 2 dwóch procesorów.  
Nie wymaga się by oferowany serwer (np. producent, model) był 
identyczny z serwerem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. 
Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 

4.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych. 

5.  Pamięć RAM 64 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy min. 2400MHz. 

Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej 
powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. 

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 
SBEC, Lockstep 

6.  Sloty PCI 
Express 

 minimum cztery sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 

 minimum dwa slot x16 generacji 3 o prędkości x16  

7.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 
1280x1024 

8.  Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty 
VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port 
RS232. 
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów 
przejściówek oraz dodatkowych kart. 

9.  Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 
interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI 
Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów IPv6.  
 
Dodatkowo zainstalowane w złączach PCIe: 
Dwie (2) dwuportowe karty 16Gb FC ze złaczami SFP 
Jedna (1) dwuportowa karta 10Gb Ethernet ze złaczami SFP+ 

10.  Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowy  kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje 
poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający 2GB nieulotnej 
pamięci CACHE. 

11.  Wewnętrzna 
pamięć masowa 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.  
Zainstalowane 2 dyski 300GB SAS 12Gb/s 10K RPM, 6 dysków 4TB 
SATA 7.2k RPM oraz 4 dyski 600GB SAS 12Gb/s 10K 
Możliwość instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla 
hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonych w co najmniej 2 jednakowe 
nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS 
serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na 
dyski twarde. 

12.  Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 750W każdy wraz 
z kablami zasilającymi o dł.min. 2m każdy. 

13.  Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

14.  Bezpieczeństwo  Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, 
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.  

 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą 
zarządzającą. 

 Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta 
serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym 
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serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; 
gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie  
pochodzącego z innych projektów sprzętu. 

 Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera 
uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie 
obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. 

15.  Karta 
zarządzająca 

Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet 
umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 

 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ), 

 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 
użytkownika, 

 podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów, 

  wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, 

 wsparcie dla IPv6, 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; 
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, 

 zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 
serwer, 

 zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

 integrację z Active Directory, 

 obsługę przez dwóch administratorów jednocześnie, 

 wsparcie dla dynamic DNS, 

 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 
zmianie konfiguracji sprzętowej, 

 podłączenie lokalnepoprzez złącze RS-232 
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, 
spełniające minimalne wymagania: 

 Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci 
masowych; 

 Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału 
dedykowanego agenta; 

 Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; 

 Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; 

 Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 
harmonogram 

 Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 

 Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS 

 Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 

 Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 
urządzeniach 

 Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup 
urządzeń 

 Szybki podgląd stanu środowiska 

 Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

 Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 

 Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia 

 Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 

 Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy 
sprzętowej 

 Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 

 Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 

 Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym 
automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy 
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przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 

 Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

 Możliwość importu plików MIB 

 Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 

 Możliwość definiowania ról administratorów 

 Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania 
wewnętrznego serwerów 

 Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line 
producenta oferowanego rozwiązania) 

 Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego 
bez potrzeby instalacji agenta 

 Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów 
awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 

 Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących 
informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, 
wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i 
gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne 
informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. 

16.  Gwarancja Trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego 
od zgłoszenia. 

17.  Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 

18.  System 
operacyjny 

Serwer musi być dostarczony wraz z systemem operacyjnym 
wspierającym obecne 32 i 64 bitowe rozwiązania, z możliwością 
stosowania wirtualizacji w ilości licencji niezbędnej do uruchomienia  
oprogramowania systemu ochrony danych zgodnie z wymaganiami. 

19.  Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 

Biblioteka taśmowa – 1 szt. 

Wykonawca dostarczy jedną bibliotekę taśmową posiadającą parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Paramert / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Obudowa  Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik 
kodów kreskowych 

2.  Napęd Min. 1 x LTO7 

3.  Intefrejs LTO7 FC 

4.  Liczba slotów 24 w tym minimum jeden slot we/wy,  jeżeli licencjonowana jest liczba 
slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów 
W komplecie: 

 etykiety do oznaczenia taśm. 

 25 sztuk taśm LTO7 

 1 sztuka taśmy czyszczącej 

5.  Dodatkowe  interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość 
zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i 
wyświetlacza LCD, 

 wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania 
większą ilością taśm, 
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 wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), 
umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio 
długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja), 

 Obsługa SNMP oraz IP6, 

 Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych  

6.  Warunki gwarancji 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 
reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia 
serwisowego. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu 
instalacji. 
Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt 
części i transportu. 
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do 
udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i 
sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 

Przełącznik szkieletowy – 2 szt. 

Wykonawca dostarczy dwa przełączniki szkieletowe posiadające parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. Minimalne wymagania techniczne 

1.  Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o przystosowanym do 
montowania w szafie rack. 

2.  Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 48 portów dostępowych 
przeznaczonych na moduły 1/10 Gigabit Ethernet. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć 
1 kabel DAC 40G o długości 1m. 

3.  Przełącznik musi posiadać minimum 2 porty uplink 40 Gigabit Ethernet. 

4.  Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej 1000Base-T, SX, LX. 
Producent musi dopuszczać możliwość wykorzystywania modułów SFP pochodzących od 
innych producentów.  

5.  Możliwość stworzenia stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. 
Dopuszczalne jest podłączanie do stosu portami uplink 40 Gb/s lub 10 Gb/s. Stos jest 
widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno 
urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie odbywa się z dowolnego 
przełącznika będącego częścią stosu. Stos jest odporny na awarie, tzn. przełącznik 
kontrolujący pracę stosu (master) w razie jego awarii, jest automatycznie zastąpiony 
przełącznikiem pełniącym rolę master backup’u. 

6.  Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, USR, LR, 
ER. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do 
zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Producent musi dopuszczać możliwość 
wykorzystywania modułów  SFP+ pochodzących od innych producentów.  Wraz z 
przełącznikiem należy dostarczyć 12 sztuk modułów SFP+ 10G LR. 

7.  Urządzenie musi obsługiwać moduły QSFP+ 40 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LR oraz 
moduły miedziane (Direct Attach Copper).  

8.  Przełącznik musi posiadać wymienne zasilacze AC. Urządzenie musi być wyposażone w 
redundantne źródło zasilania. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji.  

9.  Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do 
zarządzania OOB (out-of-band). 

10.  Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) 
przez port konsoli, telnet, ssh. 

11.  Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana wydajność 
przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1000 Gb/s. Urządzenie musi obsługiwać 
nie mniej niż 500 milionów ramek/sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 100 
000 adresów MAC. Urządzenie musi obsługiwać tryby przełączania ramek store-and-
forward oraz cut-through. 

12.  Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). 

13.  Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 
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4000.  

14.  Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 
120 grup LAG, po nie mniej niż 32 porty. Przełącznik musi obsługiwać funkcję typu Multi-
chassis LAG w celu zestawiania połączeń zagregowanych zaterminowanych na 
niezależnych przełącznikach fizycznych. 

15.  Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 
802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003. 

16.  Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. 

17.  Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN – ruting statyczny, oraz protokoły 
rutingu dynamicznego: RIP, OSPF. Musi istnieć możliwość uruchomienia protokołów IS-IS, 
BGP oraz MPLS (w tym L3 VPN oraz LDP i RSVP) poprzez zakup dedykowanej licencji. 
Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu multicast, nie mniej niż IGMP (v1, v2, v3), 
PIM-SM oraz PIM-SSM. 

18.  Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na 
stworzenie konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP. 

19.  Przełącznik musi umożliwiać aktualizację oprogramowania przy zachowaniu ciągłości pracy 
i stanu protokołów routingu i przełączania (In Service Software Upgrade). Do realizacji tej 
funkcji wymagany jest zapasowy moduł kontrolny realizowany sprzętowo lub jako maszyna 
wirtualna. 

20.  Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym 
(QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi 
odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, 
priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w 
nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 
kolejek dla ruchu unicast. 

21.  Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci 
VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Filtrowanie ruchu musi być realizowane sprzętowo. W 
regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych 
lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na 
samym urządzeniu. 

22.  Przełącznik musi obsługiwać limitowanie adresów MAC. 

23.  Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON. Musi być 
dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu. 

24.  Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną 
(poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł 
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od 
modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. 

25.  Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania 
konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, 
kompletnych konfiguracji. 

26.  Urządzenie powinno być objęte wsparciem z czasem naprawy najpóźniej następnego dnia 
roboczego przez okres trzech lat.. W przypadku awarii wymagającej wymiany 
uszkodzonego sprzętu Wykonawca może zastąpić je własnym urządzeniem o identycznych 
lub nie gorszych parametrach do czasu usunięcia awarii. Gwarancja powinna obejmować 
wymianę sprzętu w miejscu jego instalacji na okres trzech lat. Wykonawca ponosi koszty 
napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.  
W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
Zamawiającemu dostępu do bazy wiedzy producenta i dokumentacji produktów oraz 
dostępu do poprawek, uaktualnień i nowych wersji oprogramowania wbudowanego.  

Przełącznik dostępowy 48 portowy – 5 szt. 

Wykonawca dostarczy pięć przełączników dostępowych 48 portowych posiadających parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. Minimalne wymagania techniczne 

1.  Dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1U przystosowane do montowania w szafie 
rack. 
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2.  48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX z funkcjonalnością POE+ 

3.  Wyposażony w nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ lub XFP. Wszystkie 
porty dostępowe 10/100/1000 muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł 
uplink. W przypadku SFP+, porty uplink muszą akceptować również wkładki SFP, 
umożliwiając obsługę połączeń uplink Gigabit Ethernet. 

4.  Możliwość stworzenia stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. 
Dopuszczalne jest podłączanie do stosu portami uplink 10 Gb/s. Stos jest widoczny z 
punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. 
Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie odbywa się z dowolnego przełącznika 
będącego częścią stosu. Stos jest odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę 
stosu (master) w razie jego awarii, jest automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym 
rolę master backup’u. 

5.  Wbudowany zasilacz AC oraz wentylator z przepływem powietrza front-to-back lub side-to-
back. 

6.  Posiada port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania out-of-band. 

7.  Zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) poprzez port konsoli, telnet, 
ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 

8.  Architektura non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie niższa niż 170 Gb/s i 
120 milionów pakietów na sekundę. Obsługa nie mniej niż 16 000 adresów MAC. 

9.  Obsługa ramek Jumbo (9kb). 

10.  Obsługa sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4094. Obsługa sieci 
VLAN opartej o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 

11.  Obsługa agregowania połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. 

12.  Obsługa protokołu Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a 
także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2005. 

13.  Obsługa protokółu LLDP i LLDP-MED lub odpowiadającego. 

14.  Obsługa rutingu między sieciami VLAN – rutingu statycznego, oraz protokołu rutingu 
dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 8000. 

15.  Obsługa IGMP snooping (v1,v2,v3) 

16.  Zarządzanie po IPv6 

17.  Mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla 
ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu w zależności od co najmniej: 
interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, 
adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Sprzętowa 
obsługa nie mniej niż 8 kolejek na port fizyczny. 

18.  Obsługa filtrowania ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 
2-4. Mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów w regułach 
filtrowania ruchu. Funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

19.  Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa typu limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP 
Inspection, DHCP snooping. 

20.  Obsługa IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. 
Przypisywanie ustawień dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer 
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Możliwość pominięcia 
uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Obsługa co najmniej 
następujących typów EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. 

21.  Obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Funkcja kopiowania 
(mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 

22.  Architektura systemu operacyjnego urządzenia o budowie modularnej (poszczególne 
moduły działają w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania 
pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów jest oddzielony od modułu rutingu IP, 
odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. 

23.  Mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. 

24.  Gwarancja powinna obejmować naprawę sprzętu w miejscu jego instalacji na okres trzech 
lat z czasem przeprowadzenia naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego. W  
przypadku awarii wymagającej wymiany uszkodzonego sprzętu Wykonawca może zastąpić 
je własnym urządzeniem o identycznych lub nie gorszych parametrach do czasu usunięcia 
awarii. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 
transportu.  
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L.p. Minimalne wymagania techniczne 

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca Wykonawca zobowiązany jest do 
udostępnienia Zamawiającemu dostępu do bazy wiedzy producenta i dokumentacji 
produktów oraz dostępu do poprawek, uaktualnień i nowych wersji oprogramowania 
wbudowanego. 

Przełącznik dostępowy 24 portowy – 5 szt. 

Wykonawca dostarczy trzy przełączniki dostępowe 24 portowe posiadające parametry techniczne 

spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. Minimalne wymagania techniczne 

1.  Dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1U przystosowane do montowania w szafie 
rack. 

2.  Minimum 24 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX z funkcjonalnością 
POE+ 

3.  Wyposażony w nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+.  

4.  Możliwość stworzenia stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 4 urządzenia. Stos jest 
widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno 
urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie odbywa się z dowolnego 
przełącznika będącego częścią stosu. Stos jest odporny na awarie, tzn. przełącznik 
kontrolujący pracę stosu (master) w razie jego awarii, jest automatycznie zastąpiony 
przełącznikiem pełniącym rolę master backup’u. 

5.  Posiada port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania out-of-band. 

6.  Zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) poprzez port konsoli, telnet, 
ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 

7.  Architektura non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie niższa niż 120 Gb/s i 
90 milionów pakietów na sekundę. Obsługa nie mniej niż 16 000 adresów MAC. 

8.  Obsługa ramek Jumbo wielkości 9216 bajtów. 

9.  Obsługa sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4000. Obsługa sieci 
VLAN opartej o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 

10.  Obsługa agregowania połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. 

11.  Obsługa protokołu Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a 
także Multiple Spanning Tree 802.1s. 

12.  Obsługa protokółu LLDP i LLDP-MED lub odpowiadającego. 

13.  Obsługa rutingu między sieciami VLAN – rutingu statycznego. Ilość tras obsługiwanych 
sprzętowo nie może być mniejsza niż  500. 

14.  Obsługa IGMP snooping (v1,v2,v3). 

15.  Zarządzanie po IPv6. 

16.  Mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. 
Klasyfikacja ruchu w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, 
priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w 
nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Sprzętowa obsługa nie mniej niż 8 kolejek na port 
fizyczny. 

17.  Obsługa filtrowania ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 
2-4. Mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów w regułach 
filtrowania ruchu. Funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

18.  Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa typu limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP 
Inspection, DHCP snooping. 

19.  Obsługa IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. 
Przypisywanie ustawień dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer 
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Możliwość pominięcia 
uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Obsługa co najmniej 
następujących typów EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. 

20.  Obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Funkcja kopiowania 
(mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 

21.  Architektura systemu operacyjnego urządzenia o budowie modularnej (poszczególne 
moduły działają w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania 
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L.p. Minimalne wymagania techniczne 

pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów jest oddzielony od modułu rutingu IP, 
odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. 

22.  Mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. 

23.  Gwarancja powinna obejmować naprawę sprzętu w miejscu jego instalacji na okres trzech 
lat z czasem przeprowadzenia naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego. W 
przypadku awarii wymagającej wymiany uszkodzonego sprzętu Wykonawca może zastąpić 
je własnym urządzeniem o identycznych lub nie gorszych parametrach do czasu usunięcia 
awarii. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 
transportu.  

Urządzenie UPS do zasilania przełączników – 10 szt. 

Wykonawca dostarczy dziesięć urządzeń UPS służących do zasilania przełączników dystrybucyjnych 

posiadających parametry techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

Lp. Parametr / Komponent Konfiguracja minimalna 

1.  Technologia line-interactive 

2.  Moc znamionowa 0,6 kW 

3.  Napięcie wejściowe  230 Vac 

4.  Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC C14 

5.  Czas podtrzymania Min. 10 minut dla obciążenia 0,32kW 

6.  Panel sterujący z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym LCD  

Wymagane 

7.  Złącze interfejsów Min. port USB 

8.  Gniazda wyjściowe na zasilaczu UPS Wymagane minimum dwa gniazda 
Schuko lub dwa gniazda IEC C13 

9.  Poziom hałasu w odległości 1m, < 40 dBA 

10.  Gwarancja 36 miesięcy 

Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem – 1 szt. 

Wykonawca dostarczy jedno szafę teletechniczną do instalacji urządzeń w serwerowni posiadającą 

parametry techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

Lp. Parametr / Komponent Konfiguracja minimalna 

1.  Wysokość 42 U 

2.  Wymiary (szer. x wys.)  Min. 600 x 1200 

3.  Materiał  Blacha stalowa 

4.  Rodzaj drzwi przednich oraz 
tylnych 

Drzwi blaszane perforowane min 80 % powierzchni, 
wyposażone w zamek trzypunktowy z uchwytem wychylnym 

5.  Osłony boczne Osłony pełne blaszane – zdejmowane beznarzędziowo 

6.  Nośność szafy Min. 600 kg  

7.  Podstawa szafy Cokół 100mm 

8.  Stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 

9.  Listwy zasilające co najmniej dwa PDU  zasilające (montaż 0U) min. 16A 
jednofazowe z liczbą gniazd min. 18 szt. 

10.  Gwarancja 2 lata 

Urządzenie UPS do serwerowni – 1 szt. 

Wykonawca dostarczy jedno urządzenie UPS służące do zasilenia urządzeń zamontowanych w szafie 

teletechnicznej w serwerowni, posiadające parametry techniczne spełniające następujące minimalne 

wymagania: 

Lp. Parametr / Komponent Konfiguracja minimalna  
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Lp. Parametr / Komponent Konfiguracja minimalna  

1.  Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie 

energii) 

2.  Moc znamionowa 6 kVA / 5,4 kW 

3.  Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9 

4.  Napięcie wejściowe  230 Vac 

5.  Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 

6.  Tolerancja napięcia wejściowego przy 

obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na 

baterie 

160 – 276 Vac  

7.  Tolerancja napięcia wejściowego przy 

obciążeniu mniejszym od 70%; bez 

przechodzenia na baterie 

120 – 276 Vac 

8.  Częstotliwość wejściowa Wymagana 40-70 Hz 

9.  Sprawność AC-AC w trybie pracy 

on-line z obciążeniem 100%  

nie mniejsza niż 95% 

10.  Sprawność AC-AC w trybie pracy 

Oszczędzania energii Eco Mode 

nie mniejsza niż 99% 

11.  Tryb pracy z konwersją częstotliwości Wymagana praca ze stałą częstotliwością 

wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub 

odwrotnie. 

12.  Napięcie wyjściowe  230 Vac 

13.  Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna) 

14.  Zintegrowane bezprzerwowe 

przełączniki obejściowe (by-pass) 

Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością 

ręcznego wyłączenia UPSa do trybu Bypass 

elektroniczny 

15.  Automatyczny układ doładowywania 

baterii i ciągłego sprawdzania stanu 

naładowania oraz zabezpieczenie 

chroniące baterie przed głębokim 

rozładowaniem 

Wymagane 

 

16.  Czas podtrzymania Min. 20 minut dla obciążenia 1,6kW 

17.  Baterie Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, 

o projektowanej żywotności min. 5-6 lat, 

umieszczone wewnątrz zasilacza UPS. 

18.  Stabilizacja napięcia wyjściowego w 

stanie ustalonym 

  ± 1% 

19.  Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie 

nieustalonym 

±  3% 

20.  Stabilność częstotliwości 

wyjściowej: 

bez synchronizacji:  ± 0,05% 

21.  Współczynnik szczytu 3:1 

22.  Panel sterujący z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją 

akustyczną 

Wymagane ze wskazaniem parametrów 

napięcia wejściowego i wyjściowego, 

częstotliwości  

23.  Złącze interfejsów RS232, USB, REPO 

 

24.  Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS Wymagane minimum gniazd 

4 szt x IEC 320-C13 

2 szt x IEC 320-C19 

25.  Karta sieciowa SNMP Wymagane 

26.  Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) Wymagane 

27.  Diagnostyka parametrów urządzenia 

UPS i baterii 

Automatyczna diagnostyka parametrów 

urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z 
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Lp. Parametr / Komponent Konfiguracja minimalna  

wykorzystaniem 

oprogramowania do zarządzania i 

monitorowania UPS 

28.  Oprogramowanie zapewniające 

pełny monitoring, zarządzanie i 

automatyczny shut-down systemu 

operacyjnego 

Wymagane 

29.  Poziom hałasu w odległości 1m, < 50 dBA 

Wentylatory o regulowanej prędkości 

obrotowej w zależności od obciążenia i 

temperatury 

30.  Możliwość regulacji z oprogramowania 

tolerancji napięcia 

wejściowego i częstotliwości 

wejściowej w linii bypassu 

Wymagane 

31.  Zabezpieczenie przed zwrotnym 

podaniem napięcia niebezpiecznego 

do obwodu zasilającego UPS 

Wymagane 

32.  Spełnienie wszystkich obowiązujących norm 

w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności 

elektromagnetycznej potwierdzone 

deklaracją zgodności CE 

Wymagane 

33.  Wymiary zasilacza UPS w szafie rack z 

bateriami wewnętrznymi 

Maks 3U 

34.  Waga zasilacza kg <50 kg 

35.  Instrukcja w języku polskim Wymagane 

36.  Gwarancja 36 miesięcy 

Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) – 1 kpl. 

Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie dla systemu ochrony danych, musi posiadać 

następujące cechy: 

1. Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer 

medialny oraz klient), w celu zapewnienia elastyczności skalowalność rozwiązania bez względu 

na dynamikę przyrostu danych. 

2. Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod 

konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby 

funkcjonalności związane z zabezpieczaniem  danych były w jakikolwiek sposób związane czy 

zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia. 

3. Jeśli System Backup korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być 

dostarczone i stanowić całość oferty, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać 

na zainstalowanie go: na serwerze fizyczny (minimum 4xCPU po 8 core), klastrze active-passive 

czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V (bez ograniczeń co do mocy sprzętu 

czy wielkości środowiska wirtualnego). 

4. Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji. 

5. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu 

z centralnego serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego 

serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich. 

6. System Backup musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera 

zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów. 

7. System Backup musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność 

ta musi być częścią oprogramowania 
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8. Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania 

pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej 

deduplikacji na kliencie 

9. System Backup musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania 

długoterminowego. 

10. System Backup musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, 

backup laptopów) z jednej konsoli administracyjnej oraz także z konsoli webowej 

11. Dla zarządzania Systemem Backup musi być dostępna konsola administracyjna uruchamiana 

poprzez przeglądarkę internetową (minimum Internet Explorer) – w pełni funkcjonalne zarzadzanie 

Systemem Backup poprzez interface webowy 

12. Agenci Systemu Backup muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port 

TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ. 

13. Komunikacja agentów Systemu Backup z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – 

konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania 

14. System Backup musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN. 

15. System Backup musi oferować wbudowany mechanizm VPN (Virtual Private Network) 

16. System Backup musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. 

deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online 

podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez 

oprogramowanie Systemu Backup na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy 

klienta. Pojedynczy serwer Systemu Backup musi umożliwiać przechowywanie danych po 

deduplikacji  minimum do 200 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez 

dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej). 

17. Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych 

modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera Systemu Backup. Niedopuszczalne jest 

łączenie Systemu Backup z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla 

uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych. 

18. Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy 

czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB. 

19. System Backup musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla 

danych czy to z backupu czy archiwizacji. 

20. System Backup musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji 

przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy 

archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po 

deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu Systemu Backup.  

21. Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii 

danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny 

producent macierzy/półki dyskowej 

22. System Backup musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej 

dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie 

powodowała utraty możliwości deduplikacji i odtwarzania danych 

23. System Backup musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, 

gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdedudplikowanych 

danych nie wykorzystuje bazę deduplikacyjną. 

24. Na jednym serwerze Systemu Backup (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być 

zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu.  

25. System Backup musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to Active 

Directory, a więc tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu 

do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego logowania aby zarządzać Systemem 

Backup poprzez konsolę administracyjną 

26. System Backup musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań 

użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per 

serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla 

grup użytkowników z domeny AD. 



 

 

str. 46 

27. System Backup musi pozwalać na zarządzanie z poprzez „cmd” z tym, że uruchomienie 

jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone koniecznością zalogowania 

(autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi dotyczyć dowolnej platformy (minimum 

Windows/Linux) i nie może polegać na konieczności instalowania czy konfigurowania 

dodatkowych komponentów np. SSH. 

28. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem Systemu Backup musi opierać się na certyfikatach. 

29. System Backup musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, 

to znaczy, że administrator Systemu Backup nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć 

danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna nie tylko dla danych z 

laptopów/desktopów ale i dla serwerów (także dla danych plikowych i bazodanowych). 

30. Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish, AES) 

także dla danych deduplikowanych na kliencie Systemu Backup. 

31. Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie 

danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji 

pomiędzy klientem backupowym a serwerem. 

32. System Backup musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email. 

33. System Backup musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny 

zestaw dostępnych raportów to: 

33.1. Raport zmian/wzrostu środowiska systemu 

33.2. Raport wykorzystania licencji 

33.3. Raport wykonanych zadań backupowych 

34. System Backup musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do 

wybranych użytkowników poprzez mail 

35. System Backup musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych. 

36. System Backup musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma 

równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym, iż agent Systemu Backup 

równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do 

serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi 

być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy  

37. Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje 

na kliencie czy na serwerze Systemu Backup. 

38. System Backup musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na 

nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez 

pośrednictwa dysków 

39. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, 

różnicowego oraz syntetycznego. 

40. System Backup musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż agent 

buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu 

całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając backup. Funkcjonalność ta 

musi być dostępna minimum dla backupu danych plikowych. 

41. System Backup musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez 

LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji. 

42. System Backup ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych. 

43. System Backup ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz. 

44. System Backup musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia 

dyskowe i taśmowe 

45. System Backup musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami 

operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows. 

46. System Backup musi wspierać czołowe rozwiązania wirtualizacyjne: VMware, Hyper-V, Xen, 

RHEV. To znaczy musi posiadać dedykowanego agenta do backupu minimum całej maszyny 

wirtualnej bez konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny. 

47. System Backup musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 

6.0, 6.0.1 poprzez integrację z vStorage API – backup i odtwarzanie danych musi być możliwe nie 

tylko poprzez sieć LAN ale i SAN 

48. System Backup musi integrować się z vCloud 5.1.x, 5.5.x 

49. System Backup musi wspierać środowisko Xen: Citrix XenServer 6.0, 6.1, 6.2, 6.5 
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50. System Backup musi wspierać środowisko Hyper-V dla:  

50.1. Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 

50.2. Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 

50.3. Microsoft Windows Server 2012 

50.4. Microsoft Hyper-V Server 2012 

50.5. Microsoft Windows Server 2012 R2 

50.6. Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 

51. System Backup w kontekście platform VMware w przypadku kopii pliku VMDK musi wspierać 

granularne odtwarzanie pojedynczych plików. 

52. System Backup musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu 

nowych maszyn wirtualnych. 

53. System Backup musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii 

zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum dla Vmware. 

54. System Backup musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware i 

Hyper-V 

55. System Backup musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress, 

Oracle na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez 

dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez pośredniczenia 

dysków, a więc transfer danych z agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego 

celem zapisu na dany nośnik. 

56. System Backup musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie 

odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników 

57. System Backup musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2, 

PostgreSQL, MySQL, Informix. 

58. System Backup  wskazuje na rozwiązanie zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne 

rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. Nie dopuszcza się rozwiązania pochodzących 

od różnych producentów, a co za tym idzie w pełni niezintegrowanych pomiędzy sobą 

wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy konfiguracji 

59. System licencjonowania dla Systemu Backup musi opierać się na ilości danych podlegających 

zabezpieczeniu. 

60. Licencjonowanie musi pozwalać na połączenie licencjonowania: 

60.1. typu front-end (bez ograniczeń co do architektury systemu, replikacji kopii czy ilości 

serwerów czy aplikacji, szyfrowania) 

60.2. per procesor lub per ilość serwerów dla środowiska wirtualnego (bez ograniczeń co do 

ilości TB danych, architektury systemu, replikacji kopii, szyfrowania) 

60.3. per ilość skrzynek dla archiwizacji poczty (bez ograniczeń co do ilości TB danych, 

architektury systemu, replikacji kopii, szyfrowania) 

60.4. per użytkownik dla backupu laptopów i desktopów 

61. Zaproponowana licencja musi pozwalać na nielimitowany backup dowolnej ilości serwerów 

fizycznych Windows/Linux/Unix  wraz z nielimitowaną ilością aplikacji na tych serwerach 

zainstalowanych, wraz z mechanizmem deduplikacji danych i replikacji do innych lokalizacji. 

62. Zaproponowana licencja pojemnościowa musi pozwalać na nielimitowaną możliwość rozszerzania 

przestrzeni dyskowej dla składowania danych (także po deduplikacji) oraz nielimitowana 

możliwość replikacji tych danych do innych lokalizacji. 

63. Oferowana licencja oraz architektura Systemu Backup musi pozwalać na backup danych na 

nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych. 

64. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić licencje na: 

64.1. Backup środowiska wirtualnego dla minimum 20 maszyn wirtualnych, 

64.2. 1 TB dla backupu aplikacji (Front-End Terabyte) on-line z dedykowanymi agentami i z 

możliwością granularnego odtwarzania, bez ograniczenia ilości serwerów fizycznych i 

wirtualnych, bez ograniczenia ilości aplikacji  

65. Do dostarczonych licencji jest wymagane 36 miesięczne wparcie producenta (pierwsza i druga 

linia wsparcia świadczona w języku polskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie dni 

roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień. 
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Kontroler Wi-fi – 1 kpl. 

Kontroler Wifi będzie pełnił rolę punktu wspólnego dla konfiguracji, zarzadzania i monitoringu 

budowanej radiowej sieci dostępowej. Zapewni pełną kontrolę nad wszystkimi nadajnikami Wifi 

(zwanymi dalej ogólnie AP), które będą zarządzane z jego poziomu. Ustawienia konfiguracji dokonane 

na kontrolerze będą automatycznie propagowane do wszystkich AP lub wybranych AP, bez 

konieczności konfiguracji każdego urządzenia z osobna. Kontroler stanowił będzie również jednostkę 

zarządzającą dla zaawansowanych funkcjonalności sieci radiowej, takich jak jednolita autentykacja, 

dostęp gościnny, sieci kratowe (mesh), kontrola dostępu, roaming, bezpieczeństwo sieci itd. 

Wykonawca dostarczy rozwiązanie kontrolera wi-fi spełniające następujące wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Konfiguracja minimalna 

1.  Architektura  Pełna kompatybilność i współpraca z oferowanymi AP. Zamawiający 

wymaga aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta, 

niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie urządzeń różnych 

producentów pod warunkiem uzyskania pełnej kompatybilności i 

wymaganej funkcjonalności. 

 Kontoler musi oferować możliwość uruchomienia na środowisku 

wirtualnym KVM (Kernel-base Virtual Machine), VMware, Microsoft 

Hyper-V. Architektura musi być zgodna ze standardem European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI) NFV  

 Możliwość pracy w klastrze active-active z balansowaniem 

rozłożenia podłączonych punktów dostępowych. Awaria 

pojedynczego urządzenia w klastrze nie może mieć wpływu na ruch 

z urządzeń klienckich WIFI, ani powodować degradacji usługi WIFI 

np. konieczność ponownej autentykacji i asocjacji 

 Kontroler dostarczony z licencjami na obsługę min. 53 AP 

(możliwość licencyjnego rozszerzenia do obsługi  min. 3000 AP – 

gotowość do rozbudowy systemu).  

 Kontroler musi wspierać obsługę min. 25000 aktywnych 

użytkowników sieci bezprzewodowej.  

 Możliwość skonfigurowania minimum 2000 niezależnych sieci 

WLAN (SSID) dla zapewnienia separacji usług w sieci 

bezprzewodowej. 

 Obsługa adresacji IPv4 oraz trybu dual-stack IPv4/IPv6 

 Kontroler musi oferować przesyłanie ruchu bezpośrednio z AP 

zgodnie z regułami sieci przewodowej L2/L3, bez konieczności 

tunelowania całości ruchu przez kontroler 

 Wsparcie dla trybu multitenant, czyli możliwość kreowania osobnych 

podmiotów biznesowych z dedykowanymi usługami kontrolera: 

o możliwość definiowania osobnych uprawnień administracyjnych 
dla danego podmiotu 

o możliwość uruchamiania poszczególnych usług typu Dostęp 
Gościnny lub HotSpot dla określonego podmiotu 

o możliwość tworzenia osobnych grup AP dla danego podmiotu z 
granulacją firmware oraz country code per podmiot 

o osobne raportowanie dla danego podmiotu 

 Funkcjonalność pozwalająca na blokowanie użytkowników, którzy 

nie otrzymali bądź zmienili adres IP otrzymany z serwera DHCP. 

 Obsługa protokołu 802.11e (WMM), w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości usług (QoS) poszczególnym usługom 

przenoszonym w sieci (głos, video, dane). 

 Funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu warstw L2/3/4 z 

funkcjonalnościami zaawansowanego filtrowania ruchu. Właściwe 

filtrowanie ruchu odbywać musi się na AP, tak by odfiltrować 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Konfiguracja minimalna 

niepożądany ruch już na wejściu do sieci. 

 Funkcjonalność stosowania różnych list kontroli dostępu dla 

poszczególnych WLAN. 

 Funkcjonalność rozpoznawania i raportowania wykorzystywanych 

aplikacji per user, per AP, per SSID 

 Funkcjonalność zablokowania określonych aplikacji per SSID 

 Funkcjonalność wykrywania i raportowania obcych AP. 

Raportowanie w postaci alarmów oraz powiadomienia mail. 

Raportowanie musi oferować możliwość granulacji zależnego od 

typu zdarzenia: 

o Raportuj wszystkie obce punkty dostępowe 
o Raportuj tylko obce punkty dostępowe generujące następujące 

zdarzenia: SSID Spoofing, obcy AP podłączony do sieci 
kablowej L2, MAC Spoofing 

 Kontroler musi oferować ustrukturyzowany interfejs programistyczny 

Restful/JSON API umożliwiający  budowanie własnych aplikacji do 

zarządzania i monitorowania kontrolera i zarządzanych przez niego 

punktów dostępowych. Wymagane jest aby dla API było dostępny 

dokument opisujący sposób komunikacji z API tzw. programming 

API reference guide. 

 Kontroler musi oferować możliwość zbierania informacji na temat 

uruchomionych sieci bezprzewodowych, obsługiwanych punktów 

dostępowych oraz podłączonych urządzeniach oraz budowania 

raportów ze wsteczną datą minimum do 30 dni. Restart kontrolera 

nie powinien powodować utraty zebranych danych i 

przedstawianych raportów 

 W przypadku wykorzystania kontolera jako klienta NAS dla 

RADIUSa możliwość określenia sposobu przedstawienia się 

kontrolera do serwera RADIUS z wykorzystaniem: WLAN BSSID, 

AP MAC lub innego zdefiniowanego przez administratora 

 W przypadku pracy kontrolera jako RADIUS proxy możliwość 

podglądu statystyk komunikacji z serwerem RADIUS takich jak: 

liczba sesji autentykacyjnych, liczba sesji accountingowych, liczba 

requestów CoA (Change of Authorization, RFC5176) w tym 

odpowiedzi DM ( Disconnect Message) 

 Możliwość podglądu komend wydanych przez administratora 

systemu 

 Możliwość podglądu informacji statystycznych do 3 dni w zakresie 

podłączonych urządzeń. Co najmniej musi być możliwość określenia 

dokładnego czasu podłączenia się do danego SSID, BSSID dla 

danego podłączenia, adres IP przydzielonego dla danego 

podłączenia, liczba bajtów wysłana i odebrana dla danego 

podłączenia 

2.  Funkcjonalności 

Wifi 

  

 Obsługa 802.1Q VLAN z możliwością zarówno ustawienia osobnego 

VLANu dla każdej sieci WLAN oraz nadrzędnie przydzielanie 

użytkownika do odpowiedniego VLAN-u zgodnie z odpowiedzią 

serwera RADIUS, pozwalając na pełną separację ruchu. 

 Funkcjonalność ukrywania poszczególnych sieci WLAN (SSID). 

 Funkcjonalność uruchamiania/wyłączania poszczególnych sieci 

WLAN (SSID) w określonych godzinach bądź dniach 

tygodnia  (harmonogram tygodniowy z ziarnistością co najmniej 

godzinną) 

 Funkcjonalność automatycznego wyłączenia rozgłaszania danego 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Konfiguracja minimalna 

BSSID w przypadku niedostępności bramy wyjścia (ang. Default 

Gateway ).  

 Funkcjonalność ograniczania prędkości przesyłu danych klientów 

per każda sieć WLAN (SSID), konfigurowalne osobno dla kierunku 

uplink i downlink.  

 Funkcjonalność ograniczania maksymalnej ilości użytkowników w 

poszczególnych sieciach WLAN (na każdy moduł radiowy AP), w 

trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości połączeń. 

 Kontroler musi posiadać funkcjonalność kontroli dostępu 

użytkowników na punktach dostępowych w czasie rzeczywistym, a 

w przypadku przekroczenia limitu użytkowników oraz średniego 

ustalonego obciążenia w danym WLAN powinien uniemożliwiać 

dostęp kolejnym klientom, w miarę możliwości podłączając ich do 

sąsiadujących AP.  

 Wsparcie dla funkcjonalności przenoszenia klientów pomiędzy 

pasmami radiowymi danego AP. Wymagana możliwość 

procentowego zdefiniowania obciążenia pasma w zależności od 

ilości klientów. 

 Funkcjonalność izolacji klientów sieci radiowej (uruchamiane osobno 

na każde SSID) uniemożliwiającą im bezpośrednią komunikację ze 

sobą w ramach tej samej sieci WLAN 

 Funkcjonalność zachowania ciągłości działania sieci WLAN z 

autentykacją 802.1X oraz autentykacją o wewnętrzny captive portal 

(np. dostęp gościnny) nawet w przypadku awarii połączenia 

pomiędzy punktem dostępowym, a kontrolerem sieci.  

 Funkcjonalność grupowania AP z możliwością określenia osobnych 

ustawień dla grupy/strefy AP. Minimalnie ustawienia obejmują: 

o wybór oprogramowania firmware dla grupy AP 
o wybór parametry „country code” dla danej grupy AP 
o wybór dostępnych kanałów dla grupy AP 
o wybór szerokości kanału dla danej grupy 

 Obsługa standardu 802.11r oraz 802.11k 

 Obsługa standardu 802.11w MFP 

 Możliwość mapowania ustawień QoS User Priority/Class of Service 

protokołu 802.1p na wartości DSCP 

 Obsługa VLAN pooling 

 Obsługa Proxy ARP 

3.  Zarządzanie AP  Funkcjonalność automatycznego wykrywania kontrolera przez AP w 

warstwie L2 i L3. W przypadku L3 musi być możliwość 

wykorzystania przynajmniej 3 trybów wykrywania kontrolera:  

o opcja 43 serwera DHCP 
o przez zapytanie DNS 
o ręczne zdefiniowanie na poziomie AP 

 Automatyczny upgrade oprogramowania systemowego na AP z 

wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.  

 Dynamiczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi oraz mocą 

wszystkich AP w celu optymalnego pokrycia terenu i unikania 

interferencji. 

 Optymalizacja doboru kanału przez AP w czasie rzeczywistym. 

 Funkcjonalność automatycznego równoważenia obciążenia AP 

przez klientów sieci radiowej, pozwalająca zapobiec sytuacji 

nadmiernego obciążenia pojedynczego AP przez wielu klientów, 

podczas gdy sąsiednie AP byłyby nie obciążone. 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Konfiguracja minimalna 

 Wsparcie dla funkcjonalności client admission control, czyli 

zdefiniowania progu pojemności, po którego punkt dostępowy nie 

będzie przyjmował nowych połączeń. W ramach funkcjonalności 

musi istnieć możliwość wyznaczenia progu na podstawie minimum 

następujących parametrów: liczba podłączonych urządzeń, 

maksymalna utylizacja radia, średnia przepustowość dla urządzenia. 

 Kontroler musi oferować funkcjonalność mesh (sieć kratowa) 

pozwalającą na radiowe podłączenie AP bez przyłącza kablowego 

do innego AP w sieci (uplink radiowy). System powinien 

automatycznie optymalizować topologię mesh tak, aby zapewnić 

najlepszą przepustowość i automatycznie  przywracać poprawną 

pracę systemu w przypadku awarii. W przypadku awarii danego 

uplinku, sieć automatycznie powinna przełączyć AP do 

alternatywnego uplinku w tym samym lub sąsiadującym drzewie 

mesh. Działanie sieci mesh może być uzależnione od wybory typu 

AP. 

4.  Autentykacja  Wsparcie dla następujących algorytmów i mechanizmów 

bezpieczeństwa sieci radiowej: WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, 

802.11i, PSK.  

 Autentykacja użytkowników sieci radiowej za pośrednictwem 

zewnętrznych serwerów AAA (nie mniej niż Active Directory, LDAP, 

Radius) oraz za pomocą lokalnej bazy danych na Kontrolerze.  

 Funkcjonalność Captive Portal 

 Uwierzytelnianie Hotspot  za pomocą protokołu WISPr.  

 Wsparcie dla standardu HotSpot 2.0 (Wi-Fi Certified Passpoint). 

 Obsługa gościnnych sieci WLAN (Guest WLAN) z autoryzacją na 

podstawie generowanych guestpass’ów. Wymagana jest obsługa 

dostarczania Guest Pass przez usługę SMS. 

 Kontroler musi umożliwiać identyfikację typu urządzenia/systemu 

operacyjnego użytkownika sieci bezprzewodowej wraz z 

funkcjonalnością przypisania odpowiedniej polityki dostępu (VLAN, 

limity prędkości itp.) dla urządzenia na podstawie typu/systemu 

operacyjnego. 

5.  Zarządzanie  Dostęp do interfejsu zarządzającego kontrolera tylko przez 

bezpieczne szyfrowane protokoły takie jak SSH i https. Jeżeli 

urządzenie obsługuje protokoły telnet lub http, musi istnieć 

możliwość ich wyłączenia. 

 Szyfrowanie ruchu zarządzającego pomiędzy Kontrolerem a AP. 

 Obsługa protokołu SNMPv3.  

 Monitorowanie parametrów Kontrolera i generowanie na ich 

podstawie statystyk. Kontroler musi oferować 30 dniowe statystyki 

dla następujących parametrów: użycie procesora, użycie pamięci, 

ilość ruchu typu management 

 Kontroler musi posiadać wbudowany generator ruchu pozwalający 

na rzeczywisty pomiar przepływności pakietowej pomiędzy 

Kontrolerem a dowolnym AP. 

 Możliwość prezentacji graficznej rozmieszczenia punktów 

dostępowych na wbudowanych mapach Google wraz z 

wyświetleniem minimum informacji o: 

o Nazwie punktu dostępowego 
o Modelu punktu dostępowego 
o Adresu IP 
o MAC adresu 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Konfiguracja minimalna 

o Czasie ostatniego pojawienia się w systemie 

 Ilości podłączonych urządzeń klienckich 

6.  Gwarancja 36 miesięcy wsparcia producenta.  

W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

udostępnienia Zamawiającemu dostępu do bazy wiedzy i dokumentacji 

produktów producenta oraz dostępu do poprawek, uaktualnień i nowych 

wersji oprogramowania wbudowanego. 

Punkty dostępowe sieci Wi-Fi – 60 szt. 

Wykonawca dostarczy sześćdziesiąt urządzeń punktów dostępowych Wi-Fi posiadających parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

LP Konfiguracja minimalna 

1.  Wsparcie dla 3 trybów pracy:  

 standalone (zarządzanie punktem odbywa się poprzez interfejs przeglądarki internetowej, 
telnet i SSH) 

 jako kontroler sieci bezprzewodowej nadzorujący inne punkty dostępowe 

 zarządzany przez zewnętrzny kontroler sieci bezprzewodowej 

2.  Równoczesna praca w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz 

3.  Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac 

4.  Obsługa standardu bezprzewodowego 802.11d, 802.11h 

5.  Certyfikowany przez organizację WIFI Alliance (http://www.wi-fi.org/) w zakresie obsługi 
standardu Passpoint (Online Signup (OSU) and Policy Provisioning) 

6.  Praca w trybie MIMO 2x2:2 

7.  Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostepowym z wzmocnieniem minimum 3 dBi 
dla 5 GHz 

8.  Wsparcie technologii formowania wiązki dla klientów typu „legacy” (802.11a/b/g/n) 
umożliwiające osiągnięcie dodatkowego wzmocnienia na poziomie minimum 4 dB 

9.  Minimalna czułość odbiornika dla 2.4 GHz:  -99 dBm 

10.  Obsługa 802.3at PoE oraz 802.3af PoE. Przy zasilaniu 802.3af niedopuszczalna jest 
degradacja żadnych parametrów radiowych i funkcjonalnych punktu dostępowego 

11.  Obsługa Multicast IP video streaming 

12.  Nie mniej niż 16 BSSID z własną polityką dostępu i regułami QoS 

13.  Nie mniej niż 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu 802.11e/WMM 
 

14.  Obsługa nie mniej niż 100 stacji, nie mniej niż 28 klientów głosowych jednocześnie  

15.  Obsługiwane protokoły / standardy zabezpieczeń: WPA-PSK/WPA-TKIP/WPA2-AES/802.11i 

16.  Obsługa protokołu EAP-SIM 

17.  Obsługa trybu pracy Router z funkcjonalnością NAT i serwera DHCP 

18.  Obsługa autentykacji 802.1X dla portu Ethernet: tryb suplikanta i autentykatora 

19.  Kanały pracy: IEEE 802.11n: 2.4 – 2.484 GHz oraz 5.15 – 5.25 GHz, 5.25 – 5.35 GHz, 5.47 
– 5.725 GHz, 5.725 – 5.85 GHz 

20.  Obsługiwana szybkość transmisji:  

 802.11ac: 6.5 - 867Mbps 

 802.11n: 6.5Mbps – 300Mbps 

 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps 

 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps  

 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

21.  Charakterystyka punktów dostępowych:  

 Zasilanie poprzez PoE lub zasilacz 12V DC, maksymalny pobór mocy dla zasilania DC < 
9W 

 Wyposażony w port RJ-45, auto MDX, jeden z możliwością zasilania PoE, auto-sensing 
10/100/1000mbps 

 Masa urządzenia nie większa niż 400g 
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 Praca w temperaturze 0-40C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) 

 Wyposażone w gniazdo bezpieczeństwa umożliwiające zamontowanie linki 
bezpieczeństwa zabezpieczającej urządzenia przed kradzieżą 

22.  Optymalizacja pracy systemu poprzez funkcje:   

 Automatycznego wyboru najlepszego kanału pracy w oparciu o realną 
przepustowość/pojemność kanałów dla 2.4 lub 5 GHz wraz z możliwością przeniesienia 
klienta na optymalny kanał z wykorzystaniem standardu 802.11h 

 Airtime fairness 

23.  Zgodność ze standardem VLAN 802.1Q 

24.  Zgodność z normą EN 60601-1-2 w zakresie kompatybilności i odziaływania na urządzenia 
medyczne 

25.  36 miesięczny okres gwarancji z czasem naprawy 3 dni robocze. W przypadku awarii 
wymagającej wymiany uszkodzonego sprzętu Wykonawca może zastąpić je własnym 
urządzeniem o identycznych lub nie gorszych parametrach do czasu usunięcia awarii. 

Stacje robocze – 90 szt. 

Wykonawca dostarczy dziewięćdziesiąt stacji roboczych posiadających parametry techniczne 

spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 
symbolu oraz producenta 

2.  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

3.  Procesor  
 

Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów  

4.  Pamięć operacyjna 
RAM 

4GB DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB,  

5.  Parametry pamięci 
masowej 

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min 
Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się 
kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny 

6.  Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 
dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 
1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie 
przydzielana do min. 1,7GB  

7.  Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna 
z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera  

8.  Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym 
profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne 
pełnych wymiarów  i 2 szt 3,5” wewnętrzne,  
Napęd optyczny we wnęce 5,25 o wysokości 1,625” (42mm). 
Zamawiający nie dopuszcza napędów typu slim. 
Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 
3,5” lub dysków 2,5” 
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. 
Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom 
obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  
ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja 
powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu 
powietrza przód -> tył.  
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98cm i objętości 27 
litrów, waga max 8 kg, 
Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na 
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poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu 
zasilacza na poziomie 100%,  
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx. 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego 
i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza 
się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). 
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych 
wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych)  
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego 
w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki 
(oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi 
być usytuowany na tylnym panelu. 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta 
na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i 
miganie ] W szczególności musi sygnalizować: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ]  

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię CMOS baterii 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych 
wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez 
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 
wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu 
diagnostycznego. 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być 
wpisany na stałe w BIOS. 

9.  Bezpieczeństwo Wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z 
płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza 
wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 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.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do 
uszkodzenia całej płyty głównej.  
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym 
interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu 
boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu 
wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 
System opatrzony min. o funkcjonalność : 

 sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia 
oferowanego systemu operacyjnego, 

 test procesora [ min. cache ] 

 test pamięci, 

 test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w 
przypadku zamontowania ] 

 test podłączonych kabli 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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 test magistrali PCIe 

 test podłączonego wyświetlacza 

 test napędu optycznego  

 test portów USB    

 test dysku twardego 

 test podłączonych kabli. 

 test podłączonego głośnika 
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS 

10.  Zdalne zarządzanie 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: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, 
Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  

 zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 
procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD 
ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 

 zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM 
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 
operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku 
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 
1920x1080 włącznie; 

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji 
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 

 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/) 

 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. 

 wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, 
możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika 
systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

 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 komputera, pozwalający na generowanie 
hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z 
wykorzystaniem algorytmu OATH. 

11.  Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu 
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(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
dla poszczególnych komponentów systemu). 

12.  BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez 
producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub 
nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego 
komputera,  
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 nr seryjnym komputera, 

 specjalny kod serwisowy  

 dacie wyprodukowania komputera, 

 dacie wysyłki komputera z fabryki, 

 włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 

 ilości zainstalowanej pamięci RAM, 

 ilości dostępnej pamięci RAM, [dostępna pamięć RAM po odjęciu 
obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w 
BIOS],  

 prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 

 aktywnym kanale – dual channel, 

 technologii wykonania pamięci, 

 sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości 

pamięci i banki : DIIMM 1, DIMM 2, DIMM 3, DIMM 4 

 typie zainstalowanego procesora, 

 ilości rdzeni zainstalowanego procesora, 

 numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, 

 typowej prędkości zainstalowanego procesora 

 minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, 

 maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, 

 pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 

 pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, 

 czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 
(wielowątkowość) 

 czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit 

 obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej 

 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków 
twardych 

 o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie 
głównej portów SATA oraz M SATA 

 rodzajach napędów optycznych 

 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

 zintegrowanym układzie graficznym, 

 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, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego,  
możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego 
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uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym 
uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego 
hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle 
administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. 
Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić 
hasło dla dysku twardego. 
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, z 
funkcją cloud, 
Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę 
przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 
na COM2, COM3, COM4, 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 
Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID, 
Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i 
zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas 
uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia slotu PCI. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wyświetlania na obrazu w 
trybie multi-display, 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, 
Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje 
użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale 
zapisuje log operacji. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego 
[funkcja niezależna od TPM]    
Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni 
procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających 
problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby : 

 aktywny jeden rdzeń 

 aktywne dwa rdzenie 
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca 
na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja 
związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w 
pełni wspierającym], 
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora 
dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia 
oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS 
ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], 
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która 
automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi 
potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w 
pełni wspierającym], 
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która 
automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych 
równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna 
przy procesorze w pełni wspierającym], 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru 
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 
Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej 
utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania :  
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w 
min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BCnik_%28procesor_CPU%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Taktowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia :  
 tryb uśpienia wyłączony 

 włączony tylko w S5 

 włączony S4 i S5 
Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych 
obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora 
który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych, 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za 
pośrednictwem portów USB, 
Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane 
Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach : 

 wzbudzanie tylko po sieci LAN 

 wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji która umożliwia podczas 
uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail, 
Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot, 
Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji : 

 miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z 
pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej 

 gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna 
weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej, 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor 
(VMM) 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji 
sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) 
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, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, 
portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, 
adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP : albo 
DHCP albo statyczne IP  
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i 
kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje 
datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu 
diagnostycznego LED.  
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą 
menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 

 uruchamianie z system zainstalowanego na HDD 

 uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, 
USB Pendrive, CDRW-USB 

 uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 
zintegrowanej karty sieciowej 

 uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna 
automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w 
przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ] 

 uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego 
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 wejścia do BIOS 

 upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego 

 zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na 
Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS. 

 dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania 
zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku 
zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) 

Możliwość wyłączania portów USB w tym: 

 wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 

 tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu 
obudowy,  

 tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 

 tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym 
aktywne, 

 wszystkich portów  USB 

13.  Certyfikaty i standardy Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001. 
Komputer musi posiadać deklaracja zgodności CE.  
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. 
Wpis dotyczący oferowanego komputera musi znajdować się w  

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov. 

14.  Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w 
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB. 

15.  Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, z 
czasem reakcji następny dzień roboczy. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

16.  Wsparcie techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

17.  Wymagania dodatkowe Zainstalowany system operacyjny współpracujący z domeną,  
zapisany trwale w BIOS. Oferowane dostarczone systemy jak i 
również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji klucza 
licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. 
Wbudowane porty:  

 min. 1 x RS232,,  

 min. 2 x PS/2,  

 min. 1 x HDMI 

 min. 2 x DisplayPort v1.1a; 

 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w 
tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 
porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 4 porty USB 
3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( 
słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika), PXE , umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej 
sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z 
obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie);  
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem 
producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego 
urządzenia; wyposażona w  

 min  2 złącza PCI Express x16 Gen.3,  

 min. 1 złącze PCI Epress x 4,   

 min. 1 złącze PCI 32bit,  

 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,  

 min. 4  złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; 

 min. 1 złącze M-SATA (M.2) 
Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1      
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)  
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 16x  
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających 
powtórnemu przetworzeniu. 

18.  Licencje dostępowe W przypadku zastosowania oprogramowania po stronie serwerowej 
e-Platformy które dla współpracy urządzeń końcowych wymaga 
odpowiednich licencji dostępowych należy  wraz ze stacją roboczą 
dostarczyć odpowiednią licencję oprogramowania dostępowego. 

Monitory stacji roboczych – 90 szt. 

Wykonawca dostarczy dziewięćdziesiąt monitorów dla stacji roboczych posiadających parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5”  

2.  Rozmiar plamki 
(maksymalnie) 

0,2495 mm 

3.  Jasność 250 cd/m2 

4.  Kontrast 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 

5.  Kąty widzenia 
(pion/poziom) 

178/178 stopni 

6.  Czas reakcji matrycy 
(maksymalnie) 

6 ms 

7.  Rozdzielczość 
maksymalna 

1920 x 1080 przy 60Hz 

8.  Gama koloru min. 82% (CIE 1976) 
min. 72% (CIE 1931) 

9.  Częstotliwość 
odświeżania 
poziomego 

 30 – 83  kHz 

10.  Częstotliwość 
odświeżania 
pionowego 

 56 – 75  Hz 

11.  Pochylenie monitora W zakresie 25 stopni 

12.  Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm 

13.  PIVOT Tak 

14.  Powłoka powierzchni 
ekranu 

Antyodblaskowa 

15.  Podświetlenie System podświetlenia LED 
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16.  Zużycie energii Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie mniej niż 0,3W 

17.  Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

18.  Waga bez podstawy Maksymalnie 3kg 

19.  Waga z podstawą Maksymalnie 5,30kg 

20.  Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
1x HDMI (v1.4),  
1x złącze DisplayPort (v1.2) 
2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
1 USB 3.0 port - upstream 
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) 

21.  Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 
– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 
serwisem. 
Gwarancja zero martwych pikseli. 

22.  Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search 

23.  Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki 
centralnej 
Odłączany stand bez użycia narzędzi 
VESA 100mm 
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 

Laptopy – 10 szt. 

Wykonawca dostarczy dziesięć laptopów posiadających parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. Parametr / 
Komponent 

Minimalne wymagania 

1.  Przekątna Ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o 
rozdzielczości: 
FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką 
przeciwodblaskową, jasność 300 nits, kontrast 600:1 , maksymalny 
rozmiar plamki 0,180mm. 

2.  Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 
Performance Test co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU 
Mark. Wynik dostępny na stronie: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm. 

3.  Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla 
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i 
oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta 
oferowanego komputera. 

4.  Pamięć RAM 8GB DDR3L SDRAM 1600MHz możliwość rozbudowy do min 
16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny. 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
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5.  Pamięć masowa 1TB 5400rpm 

6.  Karta graficzna Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3,  
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark 
Performance Test co najmniej wynik 660 punktów w G3D Rating, 
wynik dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. 

7.  Klawiatura Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w 
klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji 
zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -
QWERTY), min 100 klawiszy. 

8.  Multimedia  Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z 
płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki 
stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, 
wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

 Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów 
i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. 

 Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o 
rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w 
obudowie matrycy. 

9.  Bateria i zasilanie  Min. 6-cell [65Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 
poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 
2 godzin. 

 Zasilacz o mocy min. 65W. 

10.  Waga i wymiary  Szerokość: max 380 mm  

 Wysokość: max 25 mm  

 Głębokość: max 260 mm 

11.  Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego 
metalu. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G. 

12.  Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i 
urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty 
główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 
sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 

13.  BIOS  BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze 
specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą 
klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego 
zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym 
urządzeniu. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  
o wersji BIOS,  
o nr seryjnego komputera,  
o numeru wpisanego i nadanego przez administratora (o ile 

został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola), 
o dacie produkcji komputera, 
o dacie wysyłki komputera z fabryki, 
o serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie 
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produkcji w fabryce, 
o całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 
o dostępnej dla systemu pamięci RAM, 
o prędkości zainstalowanej pamięci RAM, 
o technologii wykonania pamięci RAM, 
o sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i 

B (w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi 
bank wolne pole),  

o typie zainstalowanego procesora , 
o liczbie rdzeni procesora, 
o numerze ID producenta procesora (w celu weryfikacji partii 

zainstalowanych procesorów), 
o minimalnej prędkości zegara procesora, 
o maksymalnej prędkości zegara procesora, 
o wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache, 
o wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, 
o czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia 

wielowątkowości, 
o technologii xx-bit procesora 
o zainstalowanym i podpiętym HDD ( mini SSD), 
o kontrolerze video, 
o wersji BIOS kontrolera video, 
o pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u, 
o typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość 

matrycy w calach), 
o natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze 

panelu LCD, 
o kontrolerze audio, 
o zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach 

specyfikacji dopuszcza się puste pole), 
o zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach 

specyfikacji dopuszcza się puste pole), 
o MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej 
o poziomie naładowania baterii zainstalowanej i obecnie 

użytkowanej w komputerze, 
o czy komputer pracuje na zasilaniu z baterii lub na 

podłączonym zasilaczu 

 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. 

 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. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu 
hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła 
systemowego i hasła dla dysku twardego (o ile zostało 
zdefiniowane przez administratora). 

 Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej 
LAN. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia PXE. 
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 Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym 
też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych. 

 Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego 
kontrolera SATA w min. trybach: 
o wyłączony 
o AHCI. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i 
zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas 
uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą 
samokontrolną. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera 
USB. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera 
audio. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego 
w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 
aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym 
podświetleniem], 

 Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń: 
o kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy zainstalowanej kamerze], 
o czytnika multimedialnych kart, 
o mikrofon (funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy zainstalowanym mikrofonie). 

 Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji 
tylko odczyt. 

 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 ustawienia jasności matrycy podczas pracy, 
oddzielnie dla baterii i dla zasilacza. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual 
Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w 
BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM]. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT 
dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS, ale 
aktywna przy procesorze w pełni wspierającym funkcję VT dla 
Direct I/O]. 

 Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość 
rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, 
mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. 
dwa tryby: 
o aktywny jeden rdzeń, 
o aktywne dwa rdzenie. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która 
pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 
napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie 
dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w 
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BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym], 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia 
procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w 
celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, 
która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy 
komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa 
[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, 
która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń 
prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe 
w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 
numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

 Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: 
o minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera 

z  pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji 
sprzętowej 

o gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna 
weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej. 

 Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania 
i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta 
obejmuje datę i godzinę zdarzeń. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające 
uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o 
niewłaściwym min. napięciu. 

 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 zdefiniowania automatycznego uruchamiania 
komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni 
tygodnia. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za 
pośrednictwem portów USB. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej 
dokonywanie downgrade BIOS. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery 
BIOS na dysku twardym. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia 
zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu. 

 Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną 
strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: 
o uruchamianie z system zainstalowanego na HDD, 
o uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu 

HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, 
o uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, 
o uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna 

automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku), 
o uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, 
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o wejścia do BIOS, 
o upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego, 
o zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI 

na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS. 

14.  Certyfikaty  Laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001. 

 Komputer musi posiadać deklaracja zgodności CE.  

 Kompatybilność komputera na stronie Windows Logo'd 
Products List na daną platformę systemową. 

 EnergyStar 6.1. 

15.  Ergonomia  Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 17dB. 

 Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie 
odnośnie zakresu temperatur : 
o praca – od 0 do 35 °C 
o magazynowanie - od -40 do 65 °C. 

16.  Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem 
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot 
umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System 
opatrzony min. o funkcjonalność: 

 wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  
seryjnym dla : 
o płyty głównej,  
o pamięci  
o HDD 
o kamery 
o modemu 3G/LTE 

 dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w 
szczególności : 
o ilości wykonanych cykli ładowania baterii 
o temperaturze baterii 
o podanej w % wartości żywotności baterii    

 Test podzespołów: 
o test podpiętych kabli, 
o test magistrali PCIe 
o test matrycy LCD, 
o test głośnika 
o test dysku twardego 
o test partycji rozruchowej systemu OS 
o test portów USB 
o test kamery  
o test karty graficznej 
o test baterii 
o test zasilacza 
o test wentylatora procesora 
o test procesora 
o test pamięci 

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji 
za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi 
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umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego min.: 

 awarii procesora, 

 błędu pamięci,  

 problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, 

 awarii karty graficznej, 

 awarii portów USB, 

 braku pamięci, 

 problemu z panelem LCD, 

 problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci. 

17.  Bezpieczeństwo  Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy 
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu 
powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi 
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza 
sprzętowego.  

 Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy 
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. 

 Złącze typu Kensington Lock. 

18.  System operacyjny Zainstalowany system operacyjny umożliwiający pełną integrację z 
domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki 
bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci oraz 
umożliwiający zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup 
(GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego). System operacyjny w jeżyku polskim 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, 
zapewniający współpracę z oprogramowaniem e-Platformy i 
systemu HIS Zamawiającego. 

19.  Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : 
1x VGA 
1x HDMI 1.4 
1x RJ-45 (10/100/1000) 
2x USB 3.0 
1x USB 2.0  
czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0 
czytnik linii papilarnych 
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe 
tzw. combo 
port zasilania 
touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą 
gestów 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express 
karta sieci  WLAN: 
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 2x2 802.11AC Wi-Fi + BT 4.0  
moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi. 
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20.  Warunki 
gwarancyjne 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

21.  Licencje dostępowe W przypadku zastosowania oprogramowania po stronie serwerowej 
e-Platformy które dla współpracy urządzeń końcowych wymaga 
odpowiednich licencji dostępowych należy wraz z laptopem 
dostarczyć odpowiednią licencję oprogramowania dostępowego.. 

Tablety mobilne – 40 szt. 

Wykonawca dostarczy czterdzieści tabletów posiadających parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. Parametr / 
Komponent 

Minimalne wymagania 

1.  Ekran   Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1280x800 pikseli 

 Przekątna ekranu od 9 do 11 cali 

 Jasność co najmniej 600 nitów 

2.  Procesor Co najmniej 2 rdzenie, 1,5 Ghz 

3.  Obudowa  Norma szczelności co najmniej IP66 

 Powłoka dezynfekowana roztworem z zawartością alkoholu 

 Wytrzymująca upadek z min. 1,2 m 

4.  Pamięć RAM Co najmniej 1GB 

5.  Pamięć wewnętrzna  Co najmniej 16GB 

 Możliwość rozszerzenia pamięci kartą typu MicroSD SDHC 

6.  Czas pracy na baterii  Co najmniej 8h 

 Bateria typu „hot-swap” umożliwiająca wymianę baterii bez 
przerywania pracy urządzenia 

7.  Temperatura pracy Co najmniej od -10°C do co najmniej +50°C 

8.  Komunikacja   Wireless 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth 4.0 

 Wbudowany czytnik kart HF RFID/NFC 

9.  Wejście 
komputerowe 

 Port ładowania i/lub multimedialny 

 Mini Jack 3.5mm 

10.  System operacyjny Tak, współpracujący z dostarczonym przez Wykonawcę 
oprogramowaniem na tablety dla lekarzy i pielęgniarek 

11.  Kamera  Kamera przednia o rozdzielczości co najmniej 1.2Mp  

 Kamera tylna o rozdzielczości co najmniej 5.0Mp z auto-
fokusem 

12.  Stacja dokująca  Dedykowana pod dostarczony tablet 

 Umożliwiająca ładowanie akumulatora tabletu 
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 Posiadająca możliwość dezynfekcji roztworem z zawartością 
alkoholu 

13.  Inne  Tablet musi posiadać wbudowany mikrofon i głośniki 

 Waga tabletu nie może przekraczać 1kg 

14.  Gwarancja  2 lata na warunkach producenta. 

15.  Licencje dostępowe W przypadku zastosowania oprogramowania po stronie serwerowej 
e-Platformy które dla współpracy urządzeń końcowych wymaga 
odpowiednich licencji dostępowych należy wraz z tabletem 
dostarczyć odpowiednią licencję oprogramowania dostępowego. 

Stacje All-In-One – 50 szt. 

Wykonawca dostarczy pięćdziesiąt stacji all-in-one posiadających parametry techniczne spełniające 

następujące minimalne wymagania: 

L.p. Parametr / 
Komponent 

Minimalne wymagania 

1.  Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w 
monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta 
komputera. 

2.  Procesor Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark 
wynik min. 7000 punktów. 

3.  Pamięć operacyjna 
RAM 

8GB DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 
32GB,  

4.  Parametry pamięci 
masowej 

Min. 1 TB SATA 7200 obr./min. 

5.  Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 
dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 
1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie 
przydzielana do min. 1,7GB. 
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark 
Performance Test co najmniej wynik  1200 punktów w G3D Rating, 
wynik dostępny na stronie : 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

6.  Matryca  rozmiar: min.23,5”  

 max. rozdzielczość: FHD (1920x1080) 

 jasność min.: 250 cd/m²  

 głębia koloru: 16.7mln 

 response time: max. 25 msec 

 odświeżanie: min. 60 Hz 

 kąty Horizontal/Vertical: 178 / 178 

 Rodzaj matrycy:  typu Touch (Glossy) 

7.  Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i 
analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC3661 lub równoważna; 
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wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał ( moment szczytowy 
7W). Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z dwoma 
mikrofonami cyfrowymi obsługujące poprawę mowy i redukcję 
szumów. 
Wbudowane klawisze w obudowie matrycy realizujące min. 
funkcjonalność : 

 regulacja jasności 

 zmiana wyjścia sygnału video. 

8.  Obudowa  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki), 

 Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, 
mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. 
Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia 
narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, 
radełkowych czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej 
obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 105cm, 
Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy 
wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, 

 Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być 
wpisany na stałe w BIOS. 

 Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 200W pracujący w sieci 
230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności 
min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 

 Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na 
stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx. 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 
optycznego i dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi 
(wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub 
radełkowych). 

 Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – 
diagnostycznym. 

 Wbudowany wizualny system diagnostyczny włączniku 
POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja 
oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. 
barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: 
o uszkodzenie lub brak pamięci RAM 
o uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, 

chipset ]  
o uszkodzenie kontrolera Video 
o awarię BIOS’u 
o awarię procesora 

 Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, 
wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może 
być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy 
na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie 
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są dedykowane dla systemu diagnostycznego. 

9.  Bezpieczeństwo  Wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się 
zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący 
jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 
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.  Próba usunięcia 
dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty 
głównej.  

 Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu 
szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne 
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 
uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 
funkcjonalność : 
o sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do 

uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 
o test procesora [ min. cache ] 
o test pamięci, 
o test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora 

[w przypadku zamontowania ] 
o test podłączonych kabli 
o test podłączonego wyświetlacza 
o test portów USB    
o test dysku twardego 

 Zasilacz wyposażony w swój własny system diagnostyczny 
niezależny od pozostałych komponentów oferowanego 
komputera umożliwiający sprawdzenie poprawnego 
funkcjonowania zasilacza bez narażania pozostałych 
składowych na ewentualne uszkodzenia ( przepięcia itp.) 

 Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w 
BIOS. 

10.  Zdalne zarządzanie  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: 
o monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - 

CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  
o zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
o zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 

procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego 
CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 

o zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. 
KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału 
systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, 
również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu 
operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 

o zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 



 

 

str. 72 

L.p. Parametr / 
Komponent 

Minimalne wymagania 

zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych 
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury 
wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

o 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/) 

o 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. 

o wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, 
możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego 
użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

o 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 płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  
niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na 
generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time 
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. 

11.  Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu 
(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia 
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

12.  BIOS  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez 
producenta komputera, zawierający logo producenta komputera 
lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu 
oferowanego komputera. 

 Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  
o wersji BIOS,  
o nr seryjnym komputera, 
o specjalny kod serwisowy  
o dacie wyprodukowania komputera, 
o dacie wysyłki komputera z fabryki, 
o włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 
o ilości zainstalowanej pamięci RAM, 
o ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu 
graficznego w BIOS ],  

o prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
o aktywnym kanale – dual channel, 
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o technologii wykonania pamięci, 
o sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na 

wielkości pamięci i banki: DIIMM 1, DIMM 2,  
o typie zainstalowanego procesora, 
o ilości rdzeni zainstalowanego procesora, 
o numerze ID procesora nadawanego przez producenta 

procesora, 
o typowej prędkości zainstalowanego procesora 
o minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego 

procesora, 
o maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego 

procesora, 
o pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 
o pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, 
o czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) 
o czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit 
o zainstalowanych dyskach twardych, model, pojemność, SN 

dysku,  
o o wszystkich urządzeniach podpiętych na płycie głównej za 

pomocą złącza M.2 
o rodzajach napędów optycznych, 
o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
o zintegrowanym układzie graficznym, 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, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego. 

 Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego 
uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 
nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 
samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez 
możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy 
jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub 
zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po 
wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 
dysku twardego. 

 Możliwość zdefiniowania mocy haseł do 32 znaków, 

 Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją 
PXE,, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 

 Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, 
RAID, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i 
zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas 
uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą 
samokontrolną, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

 Możliwość włączenia/wyłączenia klawiszy OSD (dedykowane 
dla jasności, zmiany sygnału) 
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 Możliwość włączenia/wyłączenia dotyku ekranu (funkcja na 
stałe zaimplementowana w BIOS ale dostępna i aktywna tylko 
dla matrycy dotykowej ) 

 Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery  

 Możliwość włączenia/wyłączenia czytnika kart multimedialnych 

 Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

 Możliwość wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, 

 Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie 
informuje użytkownika o otwarciu obudowy (dźwiękiem i 
komunikatem ) ale zapisuje log operacji. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku 
twardego [funkcja niezależna od TPM]   . 

 Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość 
rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, 
mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. 
dwa tryby: 
o aktywny jeden rdzeń 
o aktywne dwa rdzenie 
o aktywne trzy rdzenie 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która 
pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 
napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie 
dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w 
BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia 
procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w 
celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, 
która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy 
komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa 
[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, 
która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń 
prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe 
w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]. 

 Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 
numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po 
uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu 
zasilania. 

 Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania 
komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni 
tygodnia. 

 Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia:  
o tryb uśpienia wyłączony, 
o włączony tylko w S5, 
o włączony S4 i S5, 

 Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na 
pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik 
wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą 
czujników termicznych. 
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 Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za 
pośrednictwem portów USB. 

 Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane. 

 Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: 
o wzbudzanie tylko po sieci LAN, 
o wzbudzanie po sieci LAN i WiFi, 
o wzbudzanie tylko po WiFi, 
o wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji, która umożliwia 
podczas uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. 
synchronizację e-mail. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot. 

 Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: 
o minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera 

z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji 
sprzętowej 

o gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna 
weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual 
Machine Monitor (VMM). 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT 
dla Direct I/O. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia 
dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor 
(MVMM). 

 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 włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej 
dokonywanie downgrade BIOS. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery 
BIOS na dysku twardym. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia 
zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu. 

 Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania 
i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta 
obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu 
diagnostycznego LED.  

 Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną 
strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 
o uruchamianie z system zainstalowanego na HDD, 
o uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu 

HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, 
o uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, 
o uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna 

automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w 
przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ], 

o uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, 
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o wejścia do BIOS, 
o upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego, 
o zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI 

na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS, 
o dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania 

zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku 
zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem). 

 Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
o wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 
o tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu 

obudowy,  
o tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu 

obudowy, 
o tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu 

tylnym aktywne, 
o wszystkich portów USB. 

13.  Certyfikaty i 
standardy 

 Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-
9001. 

 Komputer musi posiadać deklaracja zgodności CE. 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. 

 Wpis dotyczący oferowanego komputera musi znajdować się w  
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov. 

14.  Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w 
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 
dB. 

15.  Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, z 
czasem reakcji następny dzień roboczy. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

16.  Wsparcie techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

17.  System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny umożliwiający pełną integrację z 
domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki 
bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci oraz 
umożliwiający zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup 
(GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego). System operacyjny w jeżyku polskim 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, 
zapewniający współpracę z oprogramowaniem e-Platformy i 
systemu HIS Zamawiającego. 

18.  Złącza i porty  Wbudowane porty:  
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o min. 1 x HDMI out 
o min. 1 x HDMI in  
o min. 1 x DP out 
o min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz 

komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 
3.0 usytuowane na boku obudowy i 6 portów na tylnym 
panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i 
rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp.). 

 Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo 
(słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out 

 Karta sieci bezprzewodowa M.2 802.11ac z modułem Bluetooth 
4.1.  

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana 
przez użytkownika), PXE , umożliwiająca zdalny dostęp do 
wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z 
poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania 
komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 
(hibernacja i wyłączenie);  

 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji 
logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla 
danego urządzenia; wyposażona w: 
o min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci 

RAM,  
o min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0, 
o min. 2 złącza M.2. 

 Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.      

 Klawiatura USB w układzie polski programisty. 

 Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( 
wszystkie ich odmiany ). 

 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) 
min 1000dpi. 

 Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x. 

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających 
powtórnemu przetworzeniu. 

19.  Licencje dostępowe W przypadku zastosowania oprogramowania po stronie serwerowej 
e-Platformy które dla współpracy urządzeń końcowych wymaga 
odpowiednich licencji dostępowych należy  wraz ze stacją all-in-one 
dostarczyć odpowiednią licencję oprogramowania dostępowego. 

Skaner dokumentacji medycznej – typ I – 5 szt. 

Wykonawca dostarczy pięć skanerów dokumentacji medycznej typu I posiadających parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 
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Minimalne wymagania 

1.  Parametry ogólne 

Urządzenie musi zostać zintegrowane z systemem / 

oprogramowaniem do digitalizacji dokumentacji dostarczonym w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia. 
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1.  Typ urządzenia 
Urządzenie wielofunkcyjne: skaner kolorowy, drukarka 

monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna 

2.  
Sterowanie funkcjami 

urządzenia 

Obsługa urządzenia za pośrednictwem panelu dotykowego 

o przekątnej nie mniejszej niż 20 centymetrów.  

3.  

Integracja z 

zewnętrznymi 

systemami 

Możliwość instalacji aplikacji na urządzeniu lub połączenia 

urządzenia z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi. 

4.  

Podawanie 

oryginałów do 

skanowania i 

kopiowania 

Automatyczny, odwracający podajnik dokumentów oryginalnych na 

co najmniej 50 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2, szyba 

ekspozycyjna. 

5.  Technologia druku  Druk laserowy 

6.  
Pamięć RAM 

urządzenia 
Minimum 2 GB 

7.  
Wbudowany dysk 

twardy urządzenia  
Minimum 320 GB 

8.  Interfejsy  Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 

9.  Funkcje dodatkowe Wbudowana przeglądarka internetowa 

10.  
Pojemność wejściowa 

papieru 

Nie mniejsza niż 260 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana 

przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik boczny 

11.  
Pojemność wyjściowa 

papieru 
Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² 

12.  
Obsługiwane formaty 

papieru  

A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez 

przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny 

13.  
Obsługiwana 

gramatura papieru 
W zakresie nie mniejszym niż 55 - 160 g/m² 

14.  

Zarządzanie 

ustawieniami 

urządzenia 

Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez 

narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej. 

15.  Protokoły sieciowe TCP/IP 

16.  Protokoły skanowania SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP 

17.  
Funkcje 

bezpieczeństwa 

Wymagane przynajmniej 9 - krotne nadpisywanie danych dyskowych 

oraz szyfrowanie danych dyskowych kluczem AES 256-bitowym lub 

lepszym 

18.  Czas nagrzewania Nie większy niż 27 sekund 

19.  
Czas realizacji 

pierwszej kopii 
Nie większy niż 5 sekund  

20.  
Maksymalne zużycie 

energii 
Nie większe niż 1200 W 

21.  Moduł skanera  
Płaski (szybowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik 

oryginałów  

22.  Technologia skanera CCD lub CIS 

23.  
Szybkość skanowania 

oryginałów 

Nie mniej niż 30 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie 

jednostronnym, kolorowym, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 

dpi  

24.  

Formaty 

zeskanowanych 

plików 

Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, 

JPEG, TIFF 

25.  
Rozdzielczość 

skanowania 
W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi  
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26.  
Prędkość kopiowania 

A4; A3 
A4 - nie mniej niż 30 str/min; A3 - nie mniej niż 15 str/min 

27.  
Rozdzielczość 

kopiowania 
600 dpi 

28.  
Kopiowanie 

wielokrotne 
W zakresie nie mniejszym niż 1-999 kopii 

29.  Powiększenie W zakresie nie mniejszym niż 25–400% w krokach co 1% 

30.  Prędkość druku Nie mniej niż 30 str A4 /min. 

31.  
Rozdzielczość 

drukowania 
Nie mniejsza niż 600 x 600 dpi  

32.  Język opisu strony  
PCL5, PCL6, PostScript3, PDF direct print, druk mediów: JPEG, 

TIFF 

33.  
Moduł drukowania 

dwustronnego  
wbudowany, automatyczny  

34.  
Materiały 

eksploatacyjne 

Dostarczony wraz z urządzeniem toner o wydajności co najmniej 

9000 wydruków A4  

35.  Gwarancja 2 lata na warunkach producenta 

Skaner dokumentacji medycznej – typ II – 12 szt. 

Wykonawca dostarczy dwanaście skanerów dokumentacji medycznej typu II posiadających parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

1.  Parametry ogólne 

Urządzenie musi zostać zintegrowane z systemem / 

oprogramowaniem do digitalizacji dokumentacji dostarczonym w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

2.  Typ urządzenia 

Kolorowy skaner sieciowy (dystrybucja dokumentacji w sieci bez 

pośrednictwa komputera) z automatycznym podajnikiem 

dokumentów. 

3.  
Sterowanie funkcjami 

urządzenia 

Obsługa za pośrednictwem kolorowego panelu dotykowego o 

przekątnej nie mniejszej niż 21 centymetrów i rozdzielczości min. 

1024x768 pikseli.  

4.  

Integracja z 

zewnętrznymi 

systemami 

Możliwość instalacji aplikacji na urządzeniu lub połączenia 

urządzenia z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi. 

5.  

Podawanie 

oryginałów do 

skanowania 

Automatyczny podajnik dokumentów z prostą ścieżką przebiegu 

dokumentów oraz automatycznym, równoczesnym skanowaniem 

dwustronnym o pojemności  co najmniej 50 arkuszy formatu A4 o 

gramaturze 80 g/m2. 

6.  

Rozmiar 

skanowanych 

dokumentów 

A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, recepta, rozmiary niestandardowe 

oraz możliwość skanowania  dokumentów o długości co najmniej 

300 cm. 

7.  

Gramatura 

skanowanych 

oryginałów 

Zakres minimalny od 40 do 200 g/m2. 

8.  
Prędkość skanowania 

dokumentu A4 

Jednostronnie: min. 25 stron/minutę dla 300 dpi  

Dwustronnie: min. 50 obrazów/minutę dla 300 dpi 

9.  
Rozdzielczość 

optyczna 
Minimum  600 dpi  

10.  Rozdzielczość 150/200/300/600 dpi 
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L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Minimalne wymagania 

wyjściowa 

11.  Dzienne obciążenie Minimum 2000 kartek 

12.  Interfejsy 10/100/1000BASE-T 

13.  Funkcje dodatkowe 
Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych poprzez port 

USB 

14.  Bezpieczeństwo 

Szyfrowanie danych, kasowanie danych po zakończeniu procesu, 

czyszczenie (nadpisywanie) pamięci przy każdym uruchomieniu 

skanera  

15.  
Administrowanie 

urządzeniem 

Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez 

narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej. 

16.  Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie użytkowników poprzez Active Directory 

17.  Gwarancja 1 rok na warunkach producenta 

Skaner dokumentacji medycznej – typ III – 2 szt. 

Wykonawca dostarczy dwa skanery dokumentacji medycznej typu III posiadające parametry 

techniczne spełniające następujące minimalne wymagania: 

 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Wymagania minimalne 

18.  

Parametry ogólne 

Urządzenie musi zostać zintegrowane z systemem / 

oprogramowaniem do digitalizacji dokumentacji dostarczonym w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

19.  Typ urządzenia Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF 

20.  
Tryb skanowania 

Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); kolor/skala 

szarości/monochromatyczny. 

21.  
Panel kontrolny 

LCD kolorowy, możliwość predefiniowania profili skanowania oraz 

ich indywidualnego opisu i uruchamiania ich z poziomu skanera. 

22.  Rozmiar 

skanowanych 

dokumentów 

Co najmniej z zakresu A8 do A4 oraz rozmiary niestandardowe i  

dokumenty o długości co najmniej 200 cm. 

23.  Prędkość skanowania 

dokumentu A4 dla 

trybu czarno-białego i 

kolorowego 

Jednostronnie: nie mniej niż 25 stron/minutę przy 300 dpi  

Dwustronnie: nie mniej niż 50 obrazów/minutę przy 300 dpi 

24.  
Podawanie 

oryginałów do 

skanowania 

Automatyczny podajnik dokumentów z prostą ścieżką przebiegu 

dokumentów oraz automatycznym, równoczesnym skanowaniem 

dwustronnym o pojemności  co najmniej 50 arkuszy formatu A4 o 

gramaturze 80 g/m2 

25.  Rozdzielczość 

optyczna 
100 - 600 DPI 

26.  Gramatura 

skanowanych 

oryginałów 

Zakres minimalny od 35 do 410 g/m2 

27.  Interfejs USB 2.0 

28.  Format zapisu plików tiff, jpeg, PDF, przeszukiwalny PDF 

29.  Dzienne obciążenie Minimum 3000 stron 

30.  Wspierane systemy 

operacyjne 

WINDOWS 8 i 8.1 (32-bit/64-bit), WINDOWS 7 (32-bit/64-bit), 

WINDOWS XP SP3 (32-bit/64-bit), WINDOWS Vista SP1 (32-bit/64-



 

 

str. 81 

L.p. 
Parametr / 

Komponent 
Wymagania minimalne 

bit), Windows Server 2008 64-bit oraz Server 2012 64-bit, Linux 

Ubuntu 12.04 

31.  

Inne właściwości 

Czujnik podwójnych pobrań dokumentów z technologią ochrony 

dokumentów. 

Opcja podłączenia dodatkowego modułu skanera płaskiego 

32.  Gwarancja 3 lata na warunkach producenta 

Stanowisko rehabilitacyjne pozwalające na kompleksowe skorzystanie z usługi 

e-rehabilitacji przez pacjenta – 1szt. 

Wykonawca dostarczy jedno stanowisko rehabilitacyjne pozwalające na kompleksowe skorzystanie z 

usługi e-rehabilitacji przez pacjenta posiadające parametry techniczne spełniające następujące 

minimalne wymagania: 

L.p. Element Minimalne wymagania 

1 Komputer  System operacyjny: współpracujący z oprogramowaniem e-Platformy w 
zakresie e-Rejestracji. 

 Procesor o mocy min.: i7-6500U, 2 rdzenie, od 2.50 GHz do 3.10 GHz, 4 
MB cache, 

 Pamięć RAM: 8 GB rozłożona na 2 kości po 4 GB, 

 Min. 1 xUSB 3.0, 

 Grafika o wydajności równej lub wyższej: AMd Radeon R5M330, 

 Min. 128 GB  

 Karta dźwiękowa 

 Karta sieciowa 

2 Kamera  3D Kinect One z dedykowanym adapterem USB, 

3 Telewizor  Telewizor min. 40 cali, proporcje 16:9, gniazdo HDMI, 

4 Akcesoria  Mobilny stojak z półką boczną na ruchomym ramieniu i półką przednią, 

 Listwa z bezpiecznikiem antyprzepięciowym, 

 Kabel HDMI, 

 Głośniki (zewnętrzne lub wbudowane w telewizor - transfer sygnału przez 
HDMI) 

 Gwarancja 2 lata na warunkach producenta 

 

8. Założenia dla modernizacji sieci teleinformatycznej i elektrycznej 

W celu zapewnienia właściwej infrastruktury teleinformatycznej na potrzebę komunikacji 

poszczególnych urządzeń odbiorczych z infrastrukturą chmury obliczeniowej systemu niezbędnym jest 

wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejącej w lokalizacjach Zamawiającego sieci okablowania 

strukturalnego i sieci elektrycznej. Do istniejącej sieci LAN należy dołożyć 40 szt. punktów 

elektryczno-logicznych (PEL) ich rozmieszczenie w pokojach wg wskazań jednostki  aby uzyskać 

jedną spójną technologię. Wszystkie wykonane punkty elektryczno-logiczne mają być podwójne 

tj. 2 gniazda sieciowe, 2 gniazda elektryczne. Należy także wykonać instalację 60 szt. punktów 

dostępowych WiFi (AP) zgodnie z planem rozmieszczenia AP opracowanym w wyniku 

przeprowadzonych pomiarów propagacji fal radiowych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przygotowania kompletnego projektu 

wykonawczego sieci zasilania dedykowanego i budowy sieci LAN. Projekt musi być wykonany przez 

uprawnionego projektanta i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
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8.1. Wymagania dla modernizacji i rozbudowy sieci LAN 

Wymaga się aby zaprojektowana i wykonana sieć LAN spełniała normy okablowania strukturalnego. 

Normy europejskie dotyczące wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska:  

 EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 
1: Wymagania ogólne  

 EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 
2: Budynki biurowe;  

 

Normy europejskie pomocnicze:  

 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości;  

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  

 PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania  

 

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami 

normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi lub amerykańskimi, 

tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B. 

 

Szczegółowe wytyczne dla okablowania sieci LAN: 

 należy zaprojektować i wykonać sieć LAN w układzie gwiazdy; 
 przełączniki dystrybucyjne zamontować w dedykowanych szafkach wskazanych przez 

Zamawiającego – dostawa szafek nie stanowi przedmiotu Zamówienia; 
 w szafkach należy zamontować panele krosowe w odpowiedniej ilości oraz zapewnić 

patchcordy do połączenia paneli z przełącznikami dystrybucyjnymi. 
 wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być tego 

samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty, tak aby zostały spełnione 
warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego co najmniej 20-letniego certyfikatu 
gwarancyjnego tego producenta; 

 system okablowania ma posiadać wydajność minimum klasy D potwierdzoną przez 
niezależne laboratorium.  

 okablowanie poziome ma być prowadzone co najmniej ekranowanym kablem typu: U/UTP 
o paśmie przenoszenia 250MHZ, w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bez 
halogenowa).   

 okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowany moduł gniazda RJ45 kat. 6. 
 zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony 

na ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na 
panelu krosowym w szafie;  

 rozszycie kabli w gniazdach i panelach krosowych należy wykonać zgodnie z normą 
TIA/EIA-568; 

 w celu zagwarantowania jak najwyższych marginesów pracy i zapasów parametrów 
transmisyjnych nie dopuszcza się rozwiązań złożonych z elementów różnych producentów, 
(tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). 

 

Do każdej szafki w której zainstalowany zostanie przełącznik dystrybucyjny jest poprowadzony 

światłowód jednomodowy, który należy wykorzystać na potrzebę realizacji rozbudowy sieci LAN. Nie 

ma zatem potrzeby prowadzenia dodatkowego okablowania światłowodowego. 

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia 

użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich jego 

komponentów musi być potwierdzona na zgodność z testem wg obowiązujących norm ISO/IEC 

11801:2002 drugie wydanie i EN 50173-1:2007 drugie wydanie. Całość rozwiązania ma być objęta 

jednolitą, spójną co najmniej 20-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część 
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transmisyjną hybrydową miedziano-światłowodową wraz z kablami krosowymi i innymi elementami 

dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio Zamawiającemu. 

Gwarancja nie dotyczy istniejących elementów infrastruktury sprzętowej. 

 

Gwarancja systemowa powinna obejmować:  

 gwarancję, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź eksploatacji (w 
okresie gwarancji) wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną 
naprawione bądź wymienione; 

 gwarancję parametrów łącza/kanału - Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał 
transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres co najmniej 20 lat będzie spełniał 
wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801:2007 dla okablowania klasy D. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą sieci LAN, która ma 

zawierać: 

 Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania; 
 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych; 
 Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych; 
 Lokalizację przebić przez ściany i podłogi; 
 Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych 

8.2. Wymagania dla budowy sieci WLAN 

W ramach realizacji przedsięwzięcia Wykonawca dokona rozbudowy istniejącej sieci LAN o sieć 

bezprzewodową Wi-fi na bazie dostarczonych w ramach zamówienia punktów dostępowych (AP) 

zarządzanych centralnie za pomocą kontrolera WLAN.  

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego należy rozmieszczenie punktów dostępowych 

poprzedzić pomiarami warunków propagacji fal w paśmie Wi-Fi. Punkty dostępowe (AP) należy 

podłączyć do przełączników montowanych lub istniejących w punktach dystrybucyjnych z 

wykorzystaniem paneli krosowych. W tym celu należy wykonać dedykowaną sieć okablowania 

strukturalnego na potrzeby sieci WLAN w kategorii 6. Liczba traktów transmisyjnych musi być równa 

liczbie punktów dostępowych. Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem typu U/UTP 

o paśmie przenoszenia 250MHZ w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bez 

halogenowa). 

8.3. Wymagania dla dedykowanej sieci elektrycznej 

Instalację elektryczną dedykowaną przewiduje się zainstalować w miejscach instalacji 

punktów logicznych sieci LAN. Miejsce wykonania punktów zasilania będzie ściśle określone 

lokalizacją punktów logicznych sieci LAN – dla każdego PEL należy zainstalować gniazda zasilania 

dedykowanego sieci zasilającej.  

Przyjęto następujące założenia dla instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania 

urządzeń pracujących w sieci strukturalnej LAN: 

 Przewiduje się instalację elektryczną dedykowaną do zasilania gniazd wtykowych 
w końcowych punktach dostępowych sieci strukturalnej LAN, układzie TN-S, 
z zastosowaniem zabezpieczeń nadprądowych, przeciwporażeniowych (wyłączniki 
różnicowo-prądowe). 
o rozbudowę i doposażenie (w razie konieczności) budynkowych rozdzielni niskiego 

napięcia, z których zasilane będą, poprzez WLZ-ty, tablice rozdzielcze komputerowe; 
o obwody 1-fazowe 230V instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych w końcowych 

punktach dostępowych PEL; 
o Gniazda wtykowe z bolcem uziemiającym (2P+Z) w końcowych punktach dostępowych 

PEL. 
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Tablice rozdzielcze komputerowe – TK 

Tablice rozdzielcze 230/400V komputerowe – TK dla potrzeb zasilania napięciem 230V szaf 

dystrybucyjnych sieci LAN oraz PEL należy zlokalizować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Rozbudowa i doposażenie budynkowych rozdzielni niskiego napięcia 

W przypadku braku możliwości podłączenia kabli i przewodów wewnętrznych linii zasilających (WLZ) 

w budynkowych rozdzielnicach niskiego napięcia (główne rozdzielnice niskiego napięcia w danym 

budynku), należy je w niezbędnym zakresie rozbudować i doposażyć w elementy rozłączne 

i zabezpieczenia podłączonych do nich wewnętrznych linii zasilających (WLZ) tablice rozdzielcze 

komputerowe TK. 

Zabezpieczenie dla danego kabla lub przewodu wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) należy dobrać 

z uwzględnieniem: 

 wartości dopuszczalnego natężenia prądu długotrwałego obciążenia (Idd) dla danego kabla 
lub przewodu stanowiącego wewnętrzną linię zasilającą (WLZ); 

 warunków zwarciowych dla danej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ); 
 obwody 1-fazowe 230V instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokadą 

(typu DATA) w końcowych punktach dostępowych PEL. 

Obwody 1-fazowe 230V zasilania gniazd wtykowych w końcowych punktach 

dostępowych PEL 

Obwody 1-fazowe zasilania z rozdzielni komputerowych - TK gniazd wtyczkowych 

w końcowych punktach dostępowych PEL należy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Gniazda wtykowe w końcowych punktach dostępowych PEL 

Przewiduje się w elektryczno-logicznych punktach dostępowych PEL montaż 2 gniazd 

elektrycznych wtykowych z bolcem uziemiającym i blokadą – czerwone typu DATA. 

Wymagania dla gniazd wtykowych w końcowych punktach dostępowych – PEL: 

 2-biegunowe z bolcem uziemiającym (2P+Z) z blokadą ( typu DATA). 
 Standard Mosaic: 45x45mm. 
 Kolor: czerwony. 

 

Sposób oznaczeń: 

 Gniazda wtykowe elektryczne w punktach końcowych należy oznaczyć trwale, w sposób 
następujący:[Symbol rozdzielnicy].[Numer obwodu].[Numer gniazda w obwodzie] 

8.4. Prowadzenie kabli i przewodów 

Prowadzenie kabli i przewodów w głównych ciągach komunikacyjnych: 

Kable i przewody wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz obwodów jednofazowych 

zasilania szaf dystrybucyjnych sieci strukturalnej LAN i gniazd wtykowych w punktach końcowych – 

PEL należy prowadzić w głównych ciągach komunikacyjnych w sposób natynkowy: 

 w odrębnych przegrodach koryt kablowych metalowych perforowanych montowanych nad 
sufitem podwieszanym (w przestrzeni między stropowej) mocowanych do sufitu właściwego; 

 w odrębnych przegrodach kanałów kablowych PVC montowanych na ścianach lub na 
suficie– w przypadku braku sufitu podwieszanego. 
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Dopuszcza się wykorzystanie istniejących koryt w przypadku wymiany okablowania lub koryt głównych 

tras kablowych , w przypadku odpowiedniej ilości miejsca w korytach. 

Prowadzenie kabli i przewodów w pionach: 

Kable i przewody dedykowanej instalacji elektrycznej należy prowadzić w pionach: 

 w istniejących szachtach kablowych; 
 w kanałach kablowych PVC – przy braku szachtów kablowych (w miejscach przekuć w 

stropie pomiędzy kondygnacjami należy wykonać bariery ognioodporne odpowiednią pianą 
przeciwpożarową). 

Prowadzenie kabli i przewodów w pomieszczeniach 

Zakłada się prowadzenie przewodów instalacji elektrycznej dedykowanej w danym 

pomieszczeniu identyczne jak kabli logicznych sieci strukturalnej LAN: 

Założono prowadzenie kabli logicznych oraz przewodów elektrycznych na ogół w listwach i 

kanałach kablowych PVC z przegrodami montowanych naściennie (kable logiczne w jednym 

przedziale, a przewody elektryczne – w drugim).  

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących koryt w przypadku wymiany okablowania. 

Wszystkie ubytki tynku w trakcie realizacji prac należy uzupełnić zaprawą gipsową oraz pomalować w 

kolorze odpowiadającym kolorystyce ścian – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

8.5. Ogólne warunki wykonywania i odbioru robót. 

Ogólne warunki wykonania robót 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji przed rozpoczęciem 
robót; 

 Wykonawca powinien zapoznać się z obiektami, w których prowadzone będą roboty celem 
stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót; 

 Wykonawca uwzględni w swoich planach prac szczególny charakter działalności 
Zamawiającego, tj. zaplanuje prace w sposób, który zagwarantuje ciągłość prowadzenia 
działalności przez Zamawiającego 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót. Przedmiotowy 
harmonogram robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

 po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca dokonuje technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich czynności 
kontrolnych i pomiarów; 

 przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP; 

 przy przekazaniu robót do odbioru Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach komisji 
powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 

Ogólne warunki wyrobów do stosowania  

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować wyroby : 

 posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie; 
 za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

o dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia 
wg określonego systemu oceny zgodności; 

o wydał krajową (lub europejską) deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
wg. określonego systemu oceny zgodności; 

o oznakował wyrób znakiem CE lub WE zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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o posiadające wymagane odrębnymi przepisami atesty i świadectwa. 

Ochrona środowiska 

 Przy robotach demontażowych Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać zasady 
utylizacji materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 Gruz i pozostałe materiały z demontażu nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca 
musi posegregować i wywieźć na odpowiednie wysypiska. 

 Koszty utylizacji, segregacji, załadunku i transportu na wysypiska materiałów z demontażu 
oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

Odbiór robót - Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pismem skierowanym do Zamawiającego, a odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w harmonogramie. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien 

przygotować dokumentację odbiorową tj.: 

 dokumentacja powykonawcza – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy 
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami, 

 protokoły z przeprowadzonych badań / pomiarów, 
 deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp. z dokumentami odniesienia 

na zastosowane wyroby i urządzenia, 
 inne dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów i norm. 

Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie wg planu uzgodnionego przez strony. 

W przypadku gdy komisja powołana do odbioru stwierdzi, że wykonane roboty nie są gotowe 

do odbioru końcowego, wówczas w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy poprzednim odbiorze końcowym.  

9. Harmonogram realizacji projektu 

Zakłada się realizację całego projektu w terminach zgodnych z  harmonogramem realizacji 

projektu zawartym w poniższej tabeli. 

Całkowity czas realizacji projektu to: 9 miesięcy liczone od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

Etap Zakres Czas 

realizacji 

Etap I  Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej; 

 Przygotowanie Harmonogramu Projektu; 

 Przygotowanie Projektu Wykonawczego; 

 Dostawa infrastruktury sprzętowej; 

 Dostawa licencji oprogramowania na potrzebę e-Platformy; 

 Odbiór Etapu 

2 miesiące  

od daty 

zawarcia 

umowy 

Etap II  Wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej LAN i 

dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem 

punktów elektryczno-logicznych (PEL) oraz uruchomienia 

sieci Wi-fi; 

 Odbiór Etapu 

5 miesiące 

od daty 

zawarcia 

umowy 

 

Etap III  Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej na 

potrzebę działania e-Platformy w tym instalacja i 

konfiguracja oprogramowania systemowego i 

narzędziowego; 

 Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie usług e-

Platformy na zasobach sprzętowych dostarczonych w 

ramach Umowy wraz z integracją z systemem HIS; 

9 miesięcy 

 

od daty 

zawarcia 

umowy 
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 Migracja danych; 

 Szkolenia dla Użytkowników i Administratorów 

 Testy akceptacyjne usług e-Platformy; 

 Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej; 

 Odbiór Etapu i Odbiory Końcowe Projektu 

 

10. Wymagania dotyczące wdrożenia 

W ramach usług wdrożeniowych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące prace 

związane z wdrożeniem infrastruktury sprzętowej i oprogramowania e-Platformy: 

 Przeprowadzić analizę przedwdrożeniową i na jej podstawie opracować Projekt 
Wykonawczy. 

 Wykonać instalację, konfigurację oraz parametryzację wszystkich elementów wdrażanego 
oprogramowania, 

 Przeprowadzić instalację dostarczonych nowych baz danych i przeniesienie danych z baz 
danych aktualnie eksploatowanego systemu HIS do nowego wdrażanego systemu,  

 Wykonanie rozbudowy systemu HIS o funkcjonalności e-Platformy i funkcjonalności 
integracji systemu z platformą P1. Wdrażanie dostarczanego oprogramowania musi 
uwzględniać ciągłość pracy w szpitalu. Wszelkie przerwy w działaniu systemu wynikające z 
prowadzonych prac wdrożeniowych muszą zostać uzgodnione z producentem systemu HIS 
i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 Przeprowadzić dostawę infrastruktury (sprzętu oraz niezbędnych licencji) do siedziby 
Zamawiającego. 

 Wykonać modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej instalacji 
elektrycznej. 

 Wykonać instalację szafy serwerowej w serwerowni w siedzibie Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację oraz konfigurację UPS w szafie serwerowej w serwerowni 

Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację przełączników szkieletowych w serwerowni 

w siedzibie Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację przełączników dostępowych wraz z instalacją UPS 

w szafkach dystrybucyjnych w siedzibie Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację dostarczonych serwerów w szafie serwerowej 

w serwerowni Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację dostarczonej macierzy w szafie serwerowej 

w serwerowni Zamawiającego. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację dostarczonej biblioteki w szafie serwerowej w 

serwerowni Zamawiającego. 
 Przeprowadzić konfigurację urządzeń Zamawiającego w zakresie niezbędnym do 

komunikacji istniejącego i nowego systemu. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację kontrolerów WIFI. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację punktów dostępowych sieci WIFI. 
 Przeprowadzić instalację i konfigurację systemu wirtualizacji na dwóch serwerach 

przeznaczonych do tego celu. 
 Przeprowadzić instalację oraz konfigurację systemów operacyjnych na maszynach 

wirtualnych w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania e-Platformy i migrowanego 
systemu HIS  

 Dokonać uruchomienia środowiska produkcyjnego i środowiska testowo-szkoleniowego 
e-Platformy oraz Systemu HIS.  

 Dokonać uruchomienia i konfiguracji serwera backupu wraz z biblioteką oraz konfiguracji 
i uruchomienia systemu ochrony danych. 

 Przeprowadzić testy wysokiej dostępności środowiska na awarię jednego serwera 
fizycznego. 

 Przeprowadzić szkolenia Administratorów w siedzibie Zamawiającego ze wskazanego 
zakresu. 

 Opracować i dostarczyć dokumentację powykonawczą. 
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11. Wymagania w zakresie szkoleń 

Szkolenia Administratorów z administrowania infrastruktury sprzętowej 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenia specjalistyczne maksymalnie dla 

3 osób z zakresu: 

 Serwery, macierz, biblioteka: 
o omówienie produktu; 
o architektura wdrożonego środowiska; 
o administracja i konfiguracja. 

 System backup: 
o omówienie oprogramowania, 
o architektura wdrożonego systemu backupu; 
o omówienie konfiguracji systemu backup; 
o administracja systemem backupu; 
o monitorowanie pracy systemu backupu; 
o raportowanie. 

 System wirtualizacji: 
o omówienie architektury; 
o administracja systemu; 
o monitoring. 

 Sieci informatyczne: 
o ogólna architektura środowiska 
o zapoznanie z systemem operacyjnym urządzeń; 
o omówienie konfiguracji środowiska; 
o typowe zagadnienia administracyjne podczas utrzymania systemu. 

 Sieci bezprzewodowej: 
o omówienie produktu; 
o podstawowa konfiguracja Wireless LAN; 
o zaawansowana konfiguracja Wireless LAN i zarządzanie AP; 
o usługi, zabezpieczenia, dostęp użytkowników; 
o uwierzytelnianie poprzez Web; 
o dostęp dla gości; 
o administracja systemem. 

Szkolenia Użytkowników 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia cyklu szkoleń dla wyznaczonego przez 

Zmawiającego personelu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenie w formie 

instruktarzu stanowiskowego dla personelu w podziale na posiadane role w e-Platformie. Zamawiający 

zapewni salę szkoleniową wyposażoną w stanowiska robocze i odpowiednią infrastrukturę sieciową. 

Szkolenia będą musiały odbywać się w godzinach 8-16 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w 

łącznym wymiarze 24 godzin w języku polskim. Zamawiający dostarczy Zamawiającemu imienny 

podział uczestników szkoleń na poszczególne grupy, z założeniem iż w każdej grupie będzie 

maksymalnie 8 osób, a szkolenie jednej grupy to co najmniej 4 godziny. Po każdym zrealizowanym 

szkoleniu  Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania jednoznacznie brzmiących protokołów 

dla każdej ze Stron zawierających co najmniej: datę szkolenia, tematykę, czas trwania, datę i miejsce 

szkolenia, imię i nazwisko trenera oraz listę uczestników wraz z ich podpisami. 

12. Wymagania w zakresie testów e-Platformy 

Zamawiający w ramach Testów Akceptacyjnych dokona oceny jakości dostarczonego rozwiązania. 

Plan przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych oraz organizacja i procedury, zawarte zostaną w 

dokumencie Planu Testów opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego zawierający co najmniej: 

 opis warunków prowadzenia testów; 
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 opis organizacji prowadzenia testów; 
 opis ról i obowiązków stron; 
 opis procedury testowania; 
 opis klasyfikacji błędów; 
 opis sposobu i warunków obsługi (naprawy) błędów; 
 opis warunków weryfikacji i odbiorów testów; 
 szczegółowy harmonogram testów; 
 wzór scenariusza testowego. 
 

Wykonawca przygotuje Kompletną Specyfikację Wymagań, jako element Projektu Wykonawczego, 
w którym (na podstawie OPZ) zgromadzone zostaną wszystkie stawiane wobec e-Platformy 
wymagania oraz zdefiniowany zostanie sposób realizacji tych wymagań. Na podstawie tych kryteriów 
opracowane zostaną scenariusze testowe pozwalające dokonać kontroli jakościowej Systemu. Na 
podstawie tych scenariuszy prowadzone zostaną testy odbiorcze e-Platformy. 

13. Wymagania w zakresie dokumentacji 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu następującą 

dokumentację: 

1. Projekt Wykonawczy; 

2. Plan Testów i scenariusze testów; 

3. Plan szkoleń i materiały szkoleniowe; 

4. Dokumentację Powykonawczą. 

Ponadto Wykonawca opracuje Dokument Zarządzania Projektem zawierający procedury i wytyczne 

dla sposobu realizacji zamówienia. 

Cała powyżej wymieniona dokumentacja opracowana zostanie w jeżyku polskim i podlegać będzie 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji wyłącznie w wersji 

elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie Word i PDF, itp. 


