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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zestaw do badania dokumentów I 

 

Zestaw do kompleksowego badania i wizualizacji wyników badań dotyczących wszystkich 

rodzajów dokumentów. 

Ogólne warunki: 

1. Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment jest oryginalnym, fabrycznie 

nowym produktem, objętym gwarancją przez okres nie krótszy niż gwarancja 

producenta. 

2. Oferent zapewni przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia (minimum 4 osób, 

szkolenie minimum jednodniowe), 

3. Oferent musi posiadać autoryzację na serwis oferowanego urządzenia.  

4. Dostawa do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

5. Obsługa w niezbędnym zakresie w okresie gwarancji (min. 24 miesiące). 

6. Do zestawu muszą zostać dołączone wszelkie ewentualne dodatkowe karty rozszerzeń, 

klucze elektroniczne, urządzenia peryferyjne, kable niezbędne do współpracy komputera 

z cyfrową stacja kontroli dokumentów i zapewniające wykorzystanie wszystkich jej funkcji 

opisanych poniżej. 
 

W skład zestawy wchodzą: 

I. Oryginalne, fabrycznie nowe, stacjonarne urządzenie o zwartej konstrukcji dające 

możliwość przeprowadzenia gruntownej analizy autentyczności dokumentów  

i ujawnienia oraz zarejestrowania ewentualnej ingerencji dokonanej w dokumentach, 

umożliwiające transfer obrazu w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego, 

wraz z niezbędnym do tego transferu okablowaniem – cyfrowa stacja kontroli 

dokumentów, 

II. Komputer z oprogramowaniem sterującym pracą ww. urządzenia, dający możliwość 

rejestracji obserwowanego na nim obrazu wraz z zainstalowanym pakietem 

biurowym, 

III. Monitor w technologii LED o wielkości przekątnej obrazu minimalnie 32”. 

IV. Baza wzorcowych dokumentów w postaci elektronicznej z min. 2-letnią subskrypcją 

aktualizacji bazy danych dokumentów, 

V. Mobilna stacja robocza z zainstalowanym pakietem biurowym, 

VI. drukarka komputerowa laserowa kolorowa. 
 

I. CYFROWA STACJA KONTROLI DOKUMENTÓW  

wyposażona w: 

 kamerę cyfrową o rozdzielczości min. 5 mln pikseli wykorzystującą połączenie RJ45 

(Ethernet), o polu widzenia w zakresie minimum od 1,7×1,4 mm do 263×212 mm lub 

większym, pozwalającym na przechwytywanie obrazu dokumentu do A4  

z pojedynczych kadrów i zakresie spektralnym 340-1100 nm,  

 zmotoryzowany zoom obiektywu min. 22× na ekranie monitora 32”UHD,  

 zmotoryzowany w trzech osiach stół XYZ (zakres ruchu XY min. 54×54 mm, z 

minimalnym krokiem przesuwu 0,01mm, 

 zoom cyfrowy do 1440×, 

 dodatkową soczewkę dająca powiększenie min. 100×, 

 pole widzenia pozwalające na przechwytywanie obrazu dokumentu do A4  

z pojedynczych kadrów, 

 automatycznie ustawianą przysłonę z możliwością ustawiania manualnego, 

 automatyczna ekspozycję z możliwością ustawienia manualnego, 
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 automatycznie ustawianą ostrość z możliwością ustawiania manualnego za pomocą 

myszki, 

 zestaw filtrów na kamerze z zakresu od 360 do 1000 nm oraz filtry z tego samego 

zakresu: 530  nm i kalibrowany filtr BG20, 

 funkcję Super Resolution Imaging umożliwiającą uzyskanie obrazu o rozdzielczości od 

19 do 60 megapikseli, 

 źródło światła białego, widzialnego rozproszonego i punktowego zapewniające 

obserwację zabezpieczeń w dokumentach w świetle przechodzącym (zarówno 

punktowym jak i rozproszonym) ukośnym (bocznym ze zmiennym kątem – możliwość 

wyboru świecenia z lewej strony  lub  prawej oraz funkcją miksowania obrazu z 

poziomu oprogramowania) oraz światłem odbitym, 

 źródło światła punktowego (do luminescencji IR): 

o wysokiej intensywności halogen – 1×250W z wysokim i niskim pasmem filtrów 

zamontowanych na 2 niezależnych wielopozycyjnych kołach z filtrami  

o następujących parametrach:  

 dolnoprzepustowe filtry: 430, 465, 485, 535, 570, 590, 610, 640, 675, 720, 

730, 800 nm, 

 górnoprzepustowe filtry: 380, 400, 445, 485, 515, 545, 585, 605, 645, 880, 

720, 745 nm, 

w sumie umożliwiające uzyskanie 80 różnych wzburzeń, 

 system soczewek do rozszerzania lub skupiania światła punktowego. 

 źródła promieniowania nadfioletowego wbudowane w urządzenie: 

o promieniowanie odbite 254 nm, 313 nm, 365 nm w postaci czterech diod LED 

o wysokiej intensywności, 

o promieniowanie przechodzące – 365 nm w postaci sześciu diod LED o wysokiej 

intensywności,  

o pulsacyjne źródło światła UV 365 nm do obserwacji zabezpieczeń w postaci 

farb fosforyzujących. 

 połączony system bezpieczeństwa z używanym światłem 312 nm i 254 nm - po 

włączeniu światła otwarcie paneli bezpieczeństwa powoduje wyłączenie oświetlenia, 

 źródła światła specjalistyczne: 

o oświetlenie koaksjalne do oglądania retro refleksyjnych zabezpieczeń, 

o 850–1100 nm wzbudzenie szerokopasmowe do kontroli anti-Stokesowskich 

tuszy fluorescencyjnych, 

o 100 W pasmo przepuszczalne przefiltrowane punktowo dla absorpcji, 

używające wewnętrznego filtra ciągłego 400–1000 nm regulowanego  

w krokach 3,5 nm, 

o typowa przepustowość pasma 40 nm FWHM, 

o 29 diod pozycjonowanych doprowadzających oświetlenie pionowo i poziomo 

do skanowania DOVD/hologram, 

 -wysuwana płyta zapewniająca łatwą wymianę lamp. 

 spektrometr pozwalający na szybki pomiar: pochłaniania, odbicia, transmisji  

i fluorescencji widma w zakresie 400–1000 nm z rozdzielczością 3 nm, minimalny 

rozmiar próbki do 62 mikronów średnicy. Kalibracja pozwalająca na normalizację 

spektrum. 

 inne: 

o obciążnik dokumentów w postaci szklanej płytki kwarcowej o wymiarach min. 

200×200 mm zapewniającą przepuszczalność min. 80% w zakresie 250-1100 

nm, 

o zewnętrzna kamera do mikroskopu o parametrach identycznych z kamerą 

urządzenia, 
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o zewnętrzny czytnik zabezpieczeń magnetycznych USB z polaryzatorem dla 

polepszenia kontrastu, 

o zewnętrzny czytnik paszportów biometrycznych USB, 

o zapasowe części (źródła światła, bezpieczniki), 

o zasilanie urządzenia: sieciowe 230V/50MHz, 

o zabezpieczenie rąk i oczu przed działaniem promieniowania UV 313 i 254 nm, 

 wszystkie elementy cyfrowej stacji kontroli dokumentów (za wyjątkiem czytnika 

danych biometrycznych zapisanych w postaci elektronicznej) muszą być 

zintegrowane  

w jednej obudowie, przy czym musi się ona charakteryzować estetycznym wyglądem, 

obudowa winna być wykonana z materiału skutecznie zabezpieczającego optykę  

i elektronikę przed uszkodzeniem w przypadku wstrząsu i uderzenia innym 

przedmiotem (zaistniałych podczas przenoszenia lub przewożenia), 

 przygotowanie urządzenia do pracy nie powinno przekraczać 10 minut. 

 

II. OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE WW. URZĄDZENIEM 

parametry 

 wszystkie funkcje sterowane z poziomu oprogramowania za pomocą klawiatury i 

myszy (niedopuszczalna kontrola  spoza oprogramowania za wyjątkiem włącznika – 

dzięki czemu obsługa urządzenia odbywa się dopiero po zalogowaniu na wybrane 

konto do systemu), 

 odczyt cech biometrycznych zapisanych w postaci elektronicznej w 

mikroprocesorach bezstykowych umieszczonych w dokumencie, 

 odczyt i weryfikację danych umieszczonych w strefie odczytu maszynowego 

dokumentów opracowanych wg standardów ICAO doc 9303, 

 moduł oprogramowania IPI do wizualizacji ukrytych informacji w zdjęciach 

paszportowych, 

 moduł oprogramowania LETTERSCREEN++ do dekodowania zdjęć złożonych z ciągu 

znaków, 

 przechwytywanie stosu obrazów z osi Z w znanych warunkach oświetlenia w celu 

wygenerowania obrazu 3D - topografii powierzchni dokumentów i mapy wysokości  

w pseudo kolorach; możliwość obrotu tak wytworzonego obrazu w przestrzeni 

trójwymiarowej,  

 automatyczne wyszukiwanie wysokiej intensywności luminescencji punktowej  

i kombinacji filtrów na kamerze aby wyświetlić najwyższy kontrast pomiędzy IR 

fluorescencyjnym, 

 możliwość powrotu do poprzednio wykonywanych prac, 

 pomiary (skalibrowane) dla: odległości, kąta i powierzchni, skalibrowana siatka 

pomiarowa, 

 posiadające funkcę poprawy zdjęcia zawierającą: kontrast, HSI, RGB, filtry, 

wyrównanie, bump map (technika teksturowania, symulującą niewielkie wypukłości 

powierzchni, bez ingerencji w geometrię obiektu trójwymiarowego), wyostrzenie, 

 możliwość zapisu cech makro z odsyłaczem do obrazu, 

 porównanie obrazu żywego z zapisanym na dysku wzorcem: stronami, migotanie, 

nakładanie i obrót, 

 zdjęcie referencyjne powinno być pozycjonowane/obracane za pomocą myszki, 

 szybka automatyczna analiza cech badanych, 

 system zdjęć video obrazu DOVD, 

 zsynchronizowany playback video do oglądania obrazu żywego, 

 system detekcji zużycia lamp, 

 ma umożliwiać przynajmniej: 
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o zapis zeskanowanego dokumentu w standardowym formacie (np. jpg, tiff, 

bmp) na dysk twardy komputera (wykluczony zapis tylko w formacie 

wewnętrznym urządzenia skanującego), 

o umożliwiać porównanie zeskanowanego dokumentu z zapisanym na twardym 

dysku komputera wzorcem, 

o importowanie innych wzorców z formatów (np. jpg, tiff, bmp). 

 

III. BAZA WZORCOWYCH DOKUMENTÓW KEESING 

 baza dokumentów pracująca wewnątrz oprogramowania urządzenia (offline-bez 

potrzeby łączenia się z Internetem, dokumenty – paszporty, wizy, prawa jazdy, 

dowody osobiste i inne z minimum 150 krajów świata, dwuletnia subskrypcja 

pozwalająca na bezpłatną aktualizację bazy), 

 możliwość niezależnej pracy ww. bazy (poza programowaniem urządzenia). 

 

 

 

IV. Mikroskop stereoskopowy współpracujący z ww. urządzeniem i oprogramowaniem 

 

parametry 

 zmotoryzowany napęd ogniskowania sterowany z zewnętrznego panelu sterującego  

z wyświetlaczem wierszowym, 

 miska obiektywowa na 2 obiektywy, 

 zmotoryzowany zoom o zakresie 25×, 

 powiększenie obrazu od 6,3× do 315× bez wymiany okularów czy obiektywów, 

 układ optyczny: tory optyczne równoległe, obraz rzeczywisty-prosty, nieodwrócony, 

 wbudowana regulowana przysłana aperturowa, 

 stół płaski z wkładem szklanym, 

 2 sztuki niezależnych obiektywów: 

o obiektyw klasy Plan APO o powiększeniu 1×, apertura 0,156, odległość 

robocza 60mm, o długości fali od 380 nm do 700nm, 

o obiektyw klasy Plan Apo o powiększeniu 0,5×, apertura 0,078, odległość 

robocza 71mm, o długości fali od 380 nm do 700nm, 

 okulary o powiększeniu 20x, polu widzenia 12,5 mm i regulacją dioptryjną; każdy 

okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych,  

 okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 22 mm i regulacją dioptryjną; każdy okular  

z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych oraz osłonką gumową 

chroniącą obserwatora przed uderzeniem w okular mikroskopu, 

 ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, kąt pochylenia okularów w zakresie  

0-30 stopni, 

 fototubus umożliwiający podłączenie kamery z mocowaniem c-mount, podział drogi 

optycznej:100/:0  i 0/100, 

 oświetlenie do światła przechodzącego DIA i odbitego EPI- systemu LED: 

o DIA: z funkcją kontrastu światła skośnego, wbudowane w statyw, 

o EPI, tzw. pierścieniowe, montowane do obiektywu, z funkcją zmiany sekcji 

oświetlania oraz wysięgnikowe typu podwójna „gęsia szyja”; 

 

V. Komputer sterujący zestawem wraz z monitorem 

 

parametry minimalne 

 procesor: mający w teście PassMark CPU Mark minimum 15 100 punktów 

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html 
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 pamięć: min. 16GB (min. 2×8GB DDR4), 

 dysk twardy: min. 512 GB SSD PCIe NVMe i min. 500 GB SATA 

 dysk optyczny: (SATA) 16 x DVD+/- RW Dual Layer Drive, 

 karta graficzna: dedykowana min. 6 GB (PCI-E x16 3.0), mająca w teście PassMark 

G3D Mark minimum 9000 punktów, https://www.videocardbenchmark.net, 

 interfejs sieciowy: zintegrowany Gigabit(10/100/1000) RJ45, 

 interfejs USB: minimum 8×USB 2.0 i/lub 3.0 (przód i tył), 

 klawiatura standardowa, 

 mysz optyczna bezprzewodowa, 

 monitor 32” UltraHD 4K: 

o rozdzielczość 3840×2160,  

o jasność 350 cd/m2, 

o kontrast natywny (typowy) 1000:1, 

o kąt widzenia (L/P - góra/dół) 178/178,  

o czas reakcji 5 ms, 

o odświeżanie 60Hz, 

o format obrazu 16:9. 

Komputer sterujący klasy PC musi: 

 zostać dostarczony w konfiguracji i z oprogramowaniem w jerzyku polskim 

umożliwiającym bezkolizyjną współpracę w urządzeniem do weryfikacji 

autentyczności dokumentów, i wykorzystanie przynajmniej wszystkich wymienionych 

wyżej funkcji urządzenia, 

 mieć zainstalowane niezbędne sterowniki i uaktualnienia (patche, hotfixy, serwispacki 

aktualne na dzień dostawy) do zakupionego oprogramowania (na płycie CD lub 

innym nośniku danych). 

 

VI. Mobilna stacja robocza 

 

 procesor: mający w teście PassMark CPU Benchmark minimum 14 000 punktów 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, 

 pamięć: min. 32GB (min. 4×8GB DDR4), 

 dysk twardy: SSD M.2 1 TB PCIe NVMe, 

 zewnętrzny dysk optyczny: 16 x DVD+/- RW, 

 karta graficzna: dedykowana min. 6 GB, 

 przekątna ekranu: min. 17,3”, rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, matryca matowa , 

 interfejs sieciowy: zintegrowany Gigabit(10/100/1000), 

 interfejs USB: minimum 5xUSB 2.0/3.0/typ C, 

 czytnik kart pamięci typu SD, SDHC, 

 klawiatura podświetlana z blokiem numerycznym, 

 mysz optyczna bezprzewodowa, 

 bateria: litowo-polimerowa, 6 komór, minimalny czas pracy urządzenia z użyciem 

wyłącznie baterii: minimum 420 minut, 

 wbudowany czytniki linii papilarnych, 

 zainstalowany system operacyjny w języku polskim, 

 plecak umożliwiający przenoszenie wewnątrz mobilnej stacji roboczej: 

o kolor czarny, 

o minimum 3 kieszenie, 

o Wewnętrzny przedział komputerowy wyłożony miękkim materiałem 

chroniącym przed zadrapaniami i zarysowaniami, 

o Wzmocniona konstrukcja przedziału pozwalając zabezpieczać komputer 

przed skutkami wstrząsów i uderzeń, 
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o Szerokość, wysokość i głębokość przedziału komputerowego: min. 280, 420 i 45 

mm, 

o materiał: poliester/nylon 

o zamkniecie: zamek błyskawiczny. 

 

VII. drukarka komputerowa 

 

 rozdzielczość drukowania min. 1200×1200 dpi, 

 automatyczny druk dwustronny, 

 możliwość pracy w sieci, 

 interfejs USB min. 2.0, 

 minimalny czas do wydruku pierwszej strony mono do 6 sekund 

 minimalny czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 7 sekund, 

 3 komplety (barwny i czarny) oryginalnych tonerów umożliwiające wydruk 

przynajmniej 9500 stron przy zadruku 5% każdy toner. 

 

VIII. Oprogramowanie biurowe 

 

Niewyłączne, nieograniczone czasowo 2 licencje pakietu oprogramowania biurowego, 

zintegrowanego, zawierającego następujące składniki:  

 edytor tekstu,  

 arkusz kalkulacyjny,  

 program do tworzenia prezentacji. 

Pakiet komercyjny, przeznaczony dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych  

i biznesowych: Microsoft Office Standard 2019 lub równoważny.  

Wymagania pakietu: 

 zgodność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem, MS Office 

"2003/2007/2010/2013/2016, 

 w otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich 

treść, 

 wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być 

identyczny jak w przypadku programu, w którym został wytworzony bez konieczności 

dodatkowej edycji otwartego dokumentu. 

 dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za 

pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie 

przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku, 

 edytor tekstowy powinien umożliwiać zmianę wielkości kerningu, tworzenie wcięć 

lustrzanych, zastosowanie stylów mieszanych i stylów tabel oraz podział okna na kilka 

dokumentów, 

 arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać ustawianie obszaru wydruku; natomiast 

program do prezentacji musi zapewnić importowanie slajdów z innych prezentacji.  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Oprogramowanie 

równoważne do w/w oprogramowania, musi spełniać następujące wymagania minimalne: 

a) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

 pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

 możliwość, aby użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 

roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach 

oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 

uwierzytelnienie się, 
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b) możliwość instalacji oprogramowania na dowolnych komputerach (licencje 

niepowiązane z konkretnymi komputerami), 

c) nieograniczona możliwość przenoszenia oprogramowania pomiędzy komputerami 

d) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora 

systemowego), 

e) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie, 

f) wsparcie dla formatu XML, 

g) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za 

pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów, 

h) automatyczne wypisywanie hiperłącz, 

i) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu  

w arkuszach kalkulacyjnych, 

j) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego 

źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,  

k) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych  

w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu. 

l) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach  

w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, 

formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS 

Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016. 

m) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę 

danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)  

n) umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: 

 tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

 tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów,, katalogów, 

 edycję poszczególnych stron materiałów. 

 podział treści na kolumny, 

 umieszczanie elementów graficznych, 

 wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

 płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

 eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

 wydruk publikacji, 

o) edytor tekstów musi umożliwiać: 

 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

 wstawianie oraz formatowanie tabel; 

 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne); 

 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; 

 automatyczne tworzenie spisów treści; 

 - formatowanie nagłówków i stopek stron; 

 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

 określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

 wydruk dokumentów; 
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 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną; 

 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft 

Word 2007, MS Word 2010, MS Word 2013 lub ME Word 2016 z zapewnieniem 

bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji; 

p) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

 tworzenie raportów tabelarycznych; 

 tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; 

 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

 obsługę kostek OLAP oraz 'tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 

webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 

wariantową  

i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

 wyszukiwanie i zamianę danych.; 

 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 

2010, Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2016 z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji, 

q)  program do tworzenia prezentacji musi umożliwiać: 

 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; 

 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo; 

 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 

 w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; 

 zapewniać zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint .2007, MS PowerPoint 201.0, 

MS PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016. 

W przypadku, gdy oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze 

sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, Wykonawca pokryje 



 

Załącznik 5A do SIWZ                                                                                                                                    

str. 9 

 

wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury 

sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych 

modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 

Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. 

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi potwierdzić spełnienie wszystkich, 

warunków określonych w punkcie. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą: 

 dokumentację oprogramowania, potwierdzająca spełnianie przez zaoferowane 

oprogramowanie równoważne wymagań opisanych powyżej 

 zestawienie wymagań ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania 

 (numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełnienia wymagania, 

 pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, 

 wykaz, pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego. 

 

 

 

 


