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Złącznik nr 5 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

oprogramowanie komputerowe 

 

Lp.  Nazwa Ilość  CPV 

1. Oprogramowanie MS Office 2016 EDU 

oprogramowanie MS Office 2016 EDU wersja Professional oraz 

oprogramowanie MS Office 2016 EDU 

lub równoważny 

15 szt. 

48310000-4 

Pakiety 

Oprogramowani

a do tworzenia 

dokumentów 

2. Program antywirusowy 

Program antywirusowy z licencją na 36 miesięcy na 25 stanowisk.  

Produkt  musi w pełni współpracować z systemami zarówno 32 jak i 64 bitowymi 

Produkt musi współpracować z systemami Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update, 

Windows 10 oraz Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 

Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzihakerskich, 

backdoor, itp. 

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 

Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. 

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikow. 

Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plikow "na żądanie" lub według 

harmonogramu.  

Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrotu w menu kontekstowym.  

Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.  

25 szt. 

48760000-3 

Pakiety 

oprogramowani

a do ochrony 

antywirusowej 
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Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych  

Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a 

użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.  

Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych 

określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej 

nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.  

Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez 

administratora.  

Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.  

Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy 

komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. 

 

Równoważność: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców, składających oferty równoważne 

oprogramowania, muszą posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż oprogramowanie wskazane w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego 

rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego oprogramowań, obowiązany jest 

wykazać, że oferowane przez niego oprogramowania spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć 

foldery, specyfikacje techniczne proponowanych oprogramowań lub inne dokumenty zawierające opisy techniczne i funkcjonalne.Równoważne 

oprogramowanie winno być określone z nazwy oraz poprzez podanie producenta. 


