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Sucha Beskidzka, dnia 03.07.2020 r. 

 
 
WE.272.8.2020 
 

Wszyscy zainteresowani 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843, ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o wykaz parametrów 

równoważności dla systemu operacyjnego. 
 

 
Parametry równoważności dla systemu operacyjnego i pakietu biurowego` 
 
System operacyjny  

 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 

wyboru instalowanych poprawek.  

 Możliwość  dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 

producenta systemu.  

 Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 

dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.  

 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.  

 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i 

v6 

 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.    

 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 

 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer.  

 Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 

interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, 

które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu.  

 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  

 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny 

z kilku poziomów: poziomu menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych.  

 Zintegrowane z systemem  operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. 

Aktualizacje dostępne  u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych  

 Wbudowany system pomocy w języku polskim.  

 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 



    

 

 

 

2 

 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.  

 Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.  

 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 

 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.  

 Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji.  

 Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.  

 Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach.  

 Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.  

 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem  

 Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego 

inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

 Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.  

 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  

 Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na 

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć 

kopie zapasowe.  

 Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.  

 Możliwość przywracania plików systemowych.  

 Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system 

podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 

(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików ftp. ). 

 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).  

 Możliwość w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych 

wersji oprogramowania systemowego. 

 
 
Niniejsze zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe zapisy bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x www.powiatsuski.pl 
1 x a.a 
 

 

http://www.powiatsuski.pl/

