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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA RÓWNOWAŻNEGO 
 
 

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające:  

1) polską wersję językową, 

2) możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez 

Zamawiającego, tj.:  

a) systemu finansowo-księgowego Xpertis Macrologic,  

b) oprogramowanie Kodak Capture Pro z konektorem EZD PUW Exporter, 

c) Lotus Notes, 

d) Arcadia, 

e) Adobe Acrobat Pro, 

f) Corel Draw, 

3) dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez 

dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,  

4) możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu,  

5) możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami; obraz 

systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego 

inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,  

6) możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,  

7) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

8) możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,  

9) możliwość udostępniania plików i drukarek, 

10) możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),  

11) zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi),  

12) wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania 

ustawieniami i regułami IP v4 i v6,  

13) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,  

14) zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,  

15) zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,  

16) zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,  

17) możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii 

przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,  

18) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 

19) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych,  
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20) nieograniczoną w czasie licencję na system operacyjny, pozwalającą na wielokrotne 

instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania  

się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,  

21) posiadanie przez oprogramowanie certyfikatu autentyczności lub unikalnego kodu 

aktywacyjnego.  

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi, 
emulujących działanie systemów.  
 


