
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do specyfikacji 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 
Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny 
Lp.  Opis Oferowane przez Wykonawcę warunki 

(wypełnia Wykonawca) 
1. Specyfikacja 

techniczna/funkcjonalna 
przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 
oprogramowania antywirusowego na komputery 
i serwery Windows klasy Internet Security 
(licencji na 75 urządzeń) na warunkach 
określonych poniżej oraz na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać 
następujące wymagania minimalne: 
 

1. Pomoc techniczna w języku 
polskim online dostępna na 
telefon, email, przywołanie 
na pulpit w rejestrowanym 
bezpiecznym połączeniu, 

2. Polski zespół wsparcia 
technicznego, 

3. Automatyczna analiza 
incydentów sieciowych i 
nowych zagrożeń dzięki 
wykorzystaniu chmury 
obliczeniowej, 

4. Pełna obsługa systemów 
Windows XP 
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/Vista/Windows 7/ 
Server2003/Server 2008, 

5. Pełne wsparcie dla 
systemów 32 i 64 – 
bitowych, 

6. Rezydentny skaner 
wszystkich otwieranych, 
zapisywanych i 
uruchamianych plików, 

7. Możliwość definiowania 
wielu różnych zadań 
skanowania, każde zadanie 
może być uruchamiane z 
różnymi ustawieniami 
(wybrane obiekty do 
skanowania, czynności po 
wykryciu zagrożenia), 

8. Możliwość ręcznego 
wysłania próbki nowego 
zagrożenia (podejrzanych 
plików) wraz z 
komentarzem oraz adresem 
email użytkownika, na 
który producent może 
wysłać dodatkowe pytania 
dotyczące wykrytego 
zagrożenia, 

9. Program powinien posiadać 
możliwość kontroli 
zainstalowanych 
aktualizacji systemu 
operacyjnego, zaś w 
przypadku wykrycia braku 
wymaganych aktualizacji 
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umożliwiać opcję 
informowania użytkownika 
np. za pomocą zestawienia 
brakujących aktualizacji, 

10. W przypadku wykrycia 
zagrożenia ma istnieć 
możliwość wysłania przez 
program powiadomienia na 
wybrane adresy email 
użytkownika, 

11. Program antywirusowy 
powinien być w 
wyposażony w możliwość 
zabezpieczenia zmian 
konfiguracji hasłem, 

12. Program powinien być 
wyposażony w 
automatyczną, przyrostową 
aktualizację baz wirusów i 
innych zagrożeń. 
Aktualizacja powinna być 
dostępna z Internetu, 
lokalnego zasobu 
sieciowego, nośnika USB, 
lokalnego repozytorium, 

13. Blokada korzystania z 
innych pendrive'ów niż 
wyszczególnione przez 
administratora sieci, lub 
zablokowanie 
poszczególnych 
przenośnych dysków typu 
flash, 

14. Program powinien zawierać 
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moduł umożliwiający 
blokowanie stron 
internetowych wg typu 
treści np: narkotyki, broń i 
przemoc, oraz możliwość 
blokowania stron wg listy 
adresów i występującego 
tam słowa, 

15. Program powinien zawierać 
moduł pozwalający na 
centralne zarządzanie 
stacjami klienckimi i 
raportowanie stanów stacji 
ze zbieraniem okresowym 
zdarzeń ze wszystkich 
stacji. 

16. Do instalacji serwera 
centralnej administracji nie 
jest wymagana instalacja 
dodatkowego 
oprogramowania, tzn: bez 
wymogu instalowania 
narzędzi bazodanowych 
[MSSQL], 

17. Możliwość sprawdzania 
liczby stanowisk 
wykorzystywanych w 
ramach poszczególnej 
licencji będącej w 
posiadaniu użytkownika, 

18. Poprawne działanie w 
centrum akcji Windows 7, 

19. Program ma być wyposażony 
w wbudowaną funkcję, która 
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wygeneruje pełny raport na 
temat stacji, na której został 
zainstalowany w tym 
przynajmniej z: 
zainstalowanych aplikacji, 
usług systemowych, informacji 
o systemie operacyjnym i 
sprzęcie, aktywnych procesach 
i połączeniach. 

20. Zakupu aktualizacji na 2 
lata. 
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2. Ilość                                                    75 sztuk 75 sztuk 
3. Cena jednostkowa brutto 

(zł) 
---------------------------------------------------------------
------- 

 

4. Wartość brutto (zł) ---------------------------------------------------------------
------ 

 

                                                                                                                                                                 (* niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        ………………………………….. 

data, pieczątka  i podpis wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 


