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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Dostawa zestawów komputerowych,  notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego  
i  oprogramowania komputerowego  dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Sulechowie” 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów komputerowych,  notebook_ów, 
urządzenia wielofunkcyjnego i  oprogramowania komputerowego  dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 
 
1. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszę spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia 
produktu znakiem CE. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przy dostawie deklaracje zgodności 
 (tj. dokument – deklarację zgodności - dopuszcza się w języku angielskim), że oferowane wyroby są 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  
o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 204 poz. 2087 z póź. zm.). 
2. W przypadku oferowania sprzętu komputerowego równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego 
przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami 
technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.  
4. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako 
parametry minimalne, a oferta Wykonawcy musi zawierać konfigurację oferowanego sprzętu 
i oprogramowania spełniające, co najmniej wszystkie parametry poniżej wymienione. 
5. Zamawiający informuje, że na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 roku - Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 tekst jednolity zamierza uzyskać dla niektórych 
elementów przedmiotu zamówienia obniżoną stawkę podatku VAT ale działania te i ich ewentualne 
skutki nie będą mieć wpływu na ocenę ofert, ponieważ będą miały miejsce już po zawarciu umowy 
o realizację zamówienia. Związane to będzie z uzyskaniem stawki VAT 0% dla niektórych pozycji. 
6. Oferowane komputery klasy PC oraz monitory muszą spełniać wymagania w zakresie efektywności 
energetycznej co najmniej równoważne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi Energy Star. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 
2008 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych. 
7. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 
8. Dostawa sprzętu ma być zrealizowana pod adresem ul Armii Krajowej 50 budynek N sala 101  
66-100 Sulechów 

 

Specyfikacja techniczna - Opis wymagań i minimalnych parametrów technicznych: 

 

Tabela nr 1. Komputer klasy PC CPV 30213300-8 

L.p Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ilo
ść

 

1 2 3 

 

Informacje podstawowe: 
 
Typ komputera stacjonarny  
Zastosowanie komputera: pakiety biurowe i oprogramowanie projektowe 
  
Ilość zainstalowanych procesorów:  1 szt. 
Wydajność procesora minimum  9990 pkt w teście dostępnym na 
stronie http://www.cpubenchmark.net  
Architektura procesora  64 BIT 
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- Chłodzenie zaprojektowane przez producenta komputera  
------------------------------------------------------------ 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie procesora równoważnego 
wydajnościowo  
----------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, w przypadku zaoferowania procesora 
równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 
 
Zainstalowana pamięć ram: 8GB  
Częstotliwość szyny pamięci: kompatybilna  z parametrami procesora 
Pojemność dysku 1 TB   
Rodzaj zapisu na dysku magnetyczny 
Karta graficzna zewnętrza o  pojemności pamięci vram 4GB o 
wydajności wg http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
minimum 2158 pkt 
------------------------------------------------------------ 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty graficznej równoważnej  
wydajnościowo  
----------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, w przypadku zaoferowania karty graficznej 
równoważnej  Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 
 
Karta sieciowa zintegrowana o przepustowości 10/100/1000 Mbit/s oraz 
zintegrowanym portem RJ45 na płycie głównej  
Zintegrowana karta dźwiękowa  
Napęd optyczny: DVD-RW 
Dostępne porty USB: 4xUSB 2.0 2xUSB 3.0 
Pozostałe porty we/wy:  Audio, wejścia na klawiaturę i mysz 
Gniazda rozszerzeń na płycie głównej : PCI, PCIex1, PCIex16,  
Moc zasilacza: 250 W 
Obudowa Mini Tower kolor czarny 
System operacyjny równoważny *1 z MS Windows 7 Pro, MS Windows 
10 Pro 
W zestawie klawiatura oraz mysz optyczna 
Akcesoria w zestawie:   
- Karta typu recovery na złącze PCI-E równoważna z GOLIATH SIMPLE 
rozwiązanie wdrożone na komputerach PWSZ - zarządzane z centralnej  
konsoli. 
- Przewód 230V EU 
Minimum 36 miesięcy gwarancji, na miejscu u klienta. Czas reakcji 
serwisu - do końca następnego dnia roboczego, rozumiany jako czas jaki 
może upłynąć pomiędzy przyjęciem zgłoszenia serwisowego przez 
Wykonawcę, a reakcją serwisu. Jako reakcję serwisu rozumie się 
podanie informacji przez Wykonawcę o sposobie usunięcia wady/usterki.  
 

 

Tabela nr 2. Monitor Ekranowy CPV 30231300-0 

L.p Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ilo
ść

 

1 2 3 

 

Przekątna ekranu: 27" 
Typ matrycy: TFT-TN 
Proporcje obrazu: 16:9 
Technologia podświetlania: Diody LED 
Rozdzielczość HD 
Czas reakcji: 1 ms 
Jasność: 300 cd/m² 
Kontrast statyczny: 1 000:1 
Kontrast dynamiczny: 12 000 000:1 
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Tabela nr 3: Komputer typu notebook  CPV: 30213100-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniazda we/wy: minijack,  D-Sub, DVI-D, HDMI 
Wbudowane głośniki: Tak 
Akcesoria w zestawie:  Przewód HDMI, przewód 230V EU  
Kolor: Czarny 
Minimum 36 m-cy gwarancji w serwisie producenta 

L.p Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ilo
ść

 

1 2 3 

 

Informacje podstawowe: 
 
Typ komputera przenośny  
Zastosowanie komputera: pakiety biurowe  
 
Ilość zainstalowanych procesorów:  1 szt. 
Zintegrowana karta graficzna 
Wydajność procesora minimum  4330 pkt w teście dostępnym na 
stronie http://www.cpubenchmark.net  
Architektura procesora  64 BIT 
- Chłodzenie zaprojektowane przez producenta komputera  
------------------------------------------------------------ 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie procesora równoważnego 
wydajnościowo  
----------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, w przypadku zaoferowania procesora 
równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 
 
Przekątna ekranu nie większa  niż 14'' 
Rozdzielczość HD 
Powierzchnia matrycy: Matowa 
Technologia podświetlania: Diody LED 
Zainstalowana pamięć RAM 8 GB  
Częstotliwość szyny pamięci: kompatybilna  z parametrami procesora 
Pojemność dysku 256 GB  
Rodzaj dysku cyfrowy 
Karta sieciowa  o przepustowości 10/100/1000 Mbit/s  
Karta sieciowa komunikacja WIFI w standardzie pracy  802.11 a/b/g/n/ac,  
Karta sieciowa  Bluetooth 
Zintegrowana karta dźwiękowa wyjściem audio i wbudowane głośniki w 
obudowie komputera  
Obudowa wyposażona w porty USB 2.0 i USB 3.0 D-SUB, HDMI, czytnik 
kart pamięci, port audio , i port sieciowy RJ45 Kamera internetowa 
Bateria typu Li-ion  o budowie 4 komorowej 
System operacyjny równoważny *1 z MS Windows 7 Pro, MS Windows 
10 Pro 64Bit 
Torba do notebook  
Minimum 36 miesięcy gwarancji, na miejscu u klienta. Czas reakcji 
serwisu - do końca następnego dnia roboczego, rozumiany jako czas jaki 
może upłynąć pomiędzy przyjęciem zgłoszenia serwisowego przez 
Wykonawcę, a reakcją serwisu. Jako reakcję serwisu rozumie się 
podanie informacji przez Wykonawcę o sposobie usunięcia wady/usterki.  
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Tabela nr 4: Komputer typu notebook  CPV: 30213100-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L.p Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ilo
ść

 

1 2 3 

 

Informacje podstawowe: 
 
Typ komputera przenośny  
Zastosowanie komputera: pakiety biurowe  
 
Ilość zainstalowanych procesorów:  1 szt. 
Zintegrowana karta graficzna 
Wydajność procesora minimum   4847  pkt w teście dostępnym na 
stronie http://www.cpubenchmark.net  
Architektura procesora  64 BIT 
- Chłodzenie zaprojektowane przez producenta komputera  
------------------------------------------------------------ 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie procesora równoważnego 
wydajnościowo  
----------------------------------------------------------- 
Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, w przypadku zaoferowania procesora 
równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 
 
Notebook zaprojektowany 2 w 1 notebook / tablet pokrywa matrycy/ekran 
rozkłada się na podstawę notebook_a   
Przekątna ekranu nie większa  niż 13,3'' 
Rozdzielczość FullHD 
Ekran dotykowy 
Zainstalowana pamięć RAM 8 GB  
Częstotliwość szyny pamięci: kompatybilna  z parametrami procesora 
Pojemność dysku 256 GB  
Rodzaj dysku cyfrowy 
Karta sieciowa komunikacja WIFI w standardzie pracy  802.11 a/b/g/n/ac,  
Karta sieciowa  Bluetooth 
Zintegrowana karta dźwiękowa wyjściem audio i wbudowane głośniki w 
obudowie komputera  
Obudowa wyposażona w porty USB 2.0 i USB 3.0, HDMI, czytnik kart 
pamięci Kamera internetowa 
Bateria typu Li-ion  o budowie 3 komorowej 
System operacyjny równoważny *2 z MS Windows 10 HE 64BIT 
Waga nie większa niż 1,8kg 
Pokrowiec 
Minimum 24 miesiące gwarancji w serwisie producenta.  
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Tabela nr 5: Urządzenie wielofunkcyjne  laserowa  kolorowe  CPV: 30232000-4               
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ilo
ść

 

1 2 3 

 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe  
Rodzaj druku: Laserowy 
Druk w kolorze: tak 
Obszar zastosowań: biuro 
Miesięczny cykl pracy  50000 arkuszy / miesiąc 
Funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks 
Format druku: A6,A5,A4,B6,B5 
Rozdzielczość druku 38400 x 600 dpi 
Parametry skanowania:  
- Pojedyncze: 26 stron na minutę minutę/21 w kolorze 
- Duplex: 47 stron na minutę/30 w kolorze 
- Max. rozmiar skanowany (skaner płaski): 216 x 297 mm 
- Max. rozmiar skanowany (ADF): 216 x 356 mm 
- Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi 
- Głębia koloru: 30-bit 
- Skala odcieni szarości: 256 
- Skanowanie do PDF/JPG/RTF/TXT/BMP/PNG/TIFF 
Parametry kopiowania:  
- Szybkość kopiowania: 27 kopii / na minutę (A4 Kolor, Czarny) 
- Rozdzielczość: 600 x 600 dpi 
- Powiększenie/pomniejszenie: 25 - 400% 
- Duplex 
Parametry faksowania:  
- Prędkość skanowania: 3 s/strona 
- Szybkie wybieranie (do 120 numerów) 
- Kolorowe faksowanie 
- Tryb telefonu 
Maks. prędkość druku w czerni 27 str/min 
Maks. prędkość druku w kolorze 27 str/min 
Druk dwustronny: AUTOMATYCZNY 
Podajnik papieru:  
- Podajnik uniwersalny (1) na 50 arkuszy 
- Podajnik uniwersalny (2) na 250 arkuszy 
- podajnik ADF: do 50 arkuszy 
- Odbiornik papieru na 150 arkuszy 
Karta sieciowa z portem Rj45 o przepustowości  10/100/1000 Mb/s 
Komunikacja bezprzewodowa WiFi  
Złącza: USB 2.0, USB (Type B) 
Akcesoria w zestawie  
- 4 preinstalowane tonery (Czarny 2300 stron, CMY 1200 stron) 
- Dokumentacja 
- Karta gwarancyjna 
- Oprogramowanie i dokumentacja na CD-ROM 
- Przewód zasilania 
- Kabel USB 
- Wbudowany faks 
- Dupleks 
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10 
Minimum 12 m-cy gwarancji w serwisie producenta 
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Tabela nr 6: Licencje oprogramowania CPV: 48771000-3              

L.p Nazwa  

Ilo
ść

 

1 2 3 

1 

Pakiet biurowy Microsoft OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL Acdmc 
wersji edukacyjnej  
lub równoważny pakiet biurowy.  W którym mają  być moduły/elementy jednego producenta 
w konfiguracji 
- Edytor tekstu  
- Arkusz Kalkulacyjny 
- Program do tworzenia prezentacji 
- Program do tworzenia publikacji 
- Program bazodanowy 
- Program do tworzenia notatek 
- Klient pocztowy  
- Możliwość korzystania z pakietu online 
- Przestrzeń dyskową w chmurze 
- Komunikator 
- Licencja na oprogramowanie dożywotnia 
- Oprogramowana ma być możliwością wyboru wersji  32bit lub 64bit 
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Wymagania co do równoważności systemu *1 

1. Interfejs graficzny użytkownika umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 
2.  interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim;  
3.  możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek;  
4.  możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 

systemu;  
5.  darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 

poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  
6. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  
7.  wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana  

z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
8. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, 

pomoc, komunikaty systemowe;  
9. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);  
10.  funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony 

jest komputer;  
11.  interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 

użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;  

12.  możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;  
13.  zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 

zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;  
14. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 

poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;  

15. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

16.  funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz  
z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;  

17.  zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  
18. wbudowany system pomocy w języku polskim;  
19. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
20.  możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;  
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21.  wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 

ustawienia zarządzanych w sposób centralny;  
22.  rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  
23.  system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk  

i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
24.  wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających  

we wskazanych środowiskach; 28) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania 
interpretera poleceń 

25. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  

26.  rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego  
i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;  

27. rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;  
28.  graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  
29.  transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku  

dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;  
30. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe;  
31. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików  

z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  
32.  możliwość przywracania plików systemowych;  
33.  system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych,  

do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.);  

34.  możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).  

 

Wymagania co do równoważności systemu *2 

1. Interfejs graficzny użytkownika umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 
2.  interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim;  
3.  możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek;  
4.  możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 

systemu;  
5.  darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 

poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  
6. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  
7.  wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana  

z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
8. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, 

pomoc, komunikaty systemowe;  
9. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);  
10.  funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony 

jest komputer;  
11.  interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 

użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;  

12. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;  

13. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  
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14.  funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz  

z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;  
15.  zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  
16. wbudowany system pomocy w języku polskim;  
17. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
18.  możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;  
19. wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających  

we wskazanych środowiskach; 28) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania 
interpretera poleceń 

20. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego  
i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;  

21. rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;  
22.  graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  
23. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe;  

 


