
 
Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 
Specyfikacja modernizacji systemu bilingowego i dostawy sprzętu  

 
 SPECYFIKACJA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH 
1) Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje zestawy komputerowe w ilościach zgodnych 

z poniższym zestawieniem oraz podanej minimalnej specyfikacji technicznej. 
Stacjonarny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 3 kpl. 
a) jednostka centralna:  

• obudowa do przystosowana do pracy biurowej; 

• procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64-
bitowych o średniej wydajności ocenianej na min. 10 766 pkt w teście PassMark High End 
CPU wg wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 
może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, 
komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz 
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego; 

• zainstalowana pamięć operacyjna RAM minimum 16 GB (DDR4); 

• dysk twardy SSD M.2, minimum 256 GB; 

• napęd optyczny DVD-RW SATA; 

• karta graficzna: zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci 
w obrębie pamięci systemowej; 

• porty I/O: min. 5 portów USB, 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe, 1x 
DVI lub DP lub HDMI, 1 x Ethernet 10/100/1000 (RJ-45); 

• jednostka centralna musi być kompatybilna z dostarczanym monitorem 

• klawiatura, mysz; 

• gwarancja minimum 3 lata typu NBD, realizowana w siedzibie Zamawiającego; 

• możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

b) monitor:  

• min. 27 cali,  

• typ matrycy TFT TN lub IPS LED, min. 1920 x 1080, min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1,  

• czas reakcji min. 6ms; 

• złącza min. 1x DVI lub DP lub HDMI, wyjście słuchawkowe, 

• kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni; 

• kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni; 

• paleta kolorów minimum 16,7 miliona kolorów; 

• komplet okablowania umożliwiający podłączenie monitora do dostarczanego komputera; 

• gwarancja minimum 3 lata, realizowana w siedzibie Zamawiającego; 

• monitor musi być kompatybilny z dostarczaną jednostką centralną 
c) oprogramowanie (dopuszczalne licencje zbiorcze i/lub OEM): 

• system operacyjny 64-bit klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Pełna polska wersja językowa 
interfejsu użytkownika 2.Wbudowany system pomocy w języku polskim. Producent 
systemu gwarantuje możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania 
uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 

http://www.cpubenchmark.net/


 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW producenta 
systemu. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Podłączenie systemów 
operacyjnych pod istniejący system domen w PODR. Wbudowane 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. Graficzne środowisko instalacji 
i konfiguracji. Wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików 
systemowych, możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, 
możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2012-2019 Serwer. 

• oprogramowanie pakiet biurowy: Microsoft Office 2019 H&B PL lub nowszy (lub 
równoważny), tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) 
charakteryzujący się następującymi cechami: możliwość automatycznej instalacji 
komponentów, możliwość zdalnej instalacji komponentów, całkowicie zlokalizowany 
w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, 
możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym 
powiadomieniem o zmianach w dokumentach, wsparcie dla formatu XML 
w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji 
i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty 
na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, możliwość automatycznego odzyskiwania 
dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu. 

 
Komputery przenośne typu notebook wraz z oprogramowaniem – 3 kpl. 

• ekran: przekątna 15,6 cala, typu IPS Full HD z powłoką przeciwodblaskową, 1920 x 1080 pikseli, 

• procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64-
bitowych o średniej wydajności ocenianej na min. 10 766 pkt w teście PassMark High End CPU 
wg wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net Zamawiający 
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zażądać od 
wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, komputera do testu 
oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia 
od Zamawiającego 

• zainstalowana pamięć operacyjna RAM minimum 16 GB (DDR4); 

• dysk twardy SSD M.2, minimum 512 GB; 

• karta graficzna: zintegrowana,  

• porty I/O: min. 3 porty USB w tym minimum 2 USB 3.1, 1x połączone wejście słuchawkowe 
i mikrofonowe, 1x DVI lub DP lub HDMI, 1 x Ethernet 10/100/1000 (RJ-45); 

• kamera internetowa, głośniki, TouchPad, Wifi, Bluetooth,  

• mysz komputerowa, zasilacz, 

• gwarancja minimum 3 lata typ NBD, realizowana w siedzibie Zamawiającego; 

• zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bit klasy PC, który musi spełniać następujące 
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Pełna polska 
wersja językowa interfejsu użytkownika 2.Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
Producent systemu gwarantuje możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień 
sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje 
w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, 
biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane 

http://www.cpubenchmark.net/


 
podanie nazwy strony serwera WWW producenta systemu. Internetowa aktualizacja 
zapewniona w języku polskim. Podłączenie systemów operacyjnych pod istniejący system 
domen w PODR. Wbudowane 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. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Wsparcie dla większości powszechnie używanych 
drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość 
przywracania plików systemowych, możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji 
i administrowania systemu, możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2012-2019 
Serwer. 

• oprogramowanie pakiet biurowy: Microsoft Office 2019 H&B PL lub nowszy (lub równoważny), 
tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 
prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi 
cechami: możliwość automatycznej instalacji komponentów, możliwość zdalnej instalacji 
komponentów, całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej 
pomocy technicznej w pakiecie, możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów 
w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, wsparcie dla formatu 
XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji 
i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty 
na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, możliwość automatycznego odzyskiwania 
dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu. 

 
2) Wykonawca dostarczy i skonfiguruje ww. zestawy komputerowe oraz przekaże oprogramowanie 

i/lub niezbędne licencje dla Zamawiającego (bez dodatkowych opłat) w ilościach wymaganych 
do prawidłowej pracy zestawów. 

3) Dostawa, podłączenie i uruchomienie zestawów komputerowych w ramach niniejszego 
postępowania, jako podstawę dostawy i wdrożenia, będzie stanowił koszt własny Wykonawcy 
i musi zostać skalkulowany w koszcie dostawy w ramach projektu. 

 
 MODERNIZACJA / DOSTAWA SYSTEMU DO BILLINGU 
1) Wykonawca w ramach postępowania, zmodernizuje posiadany lub dostarczy nowy system 

do bilingu dla jednostki oraz wykona niezbędne integracje z systemem telemetrycznym. System 
do billingu musi być zintegrowany z obecnie użytkowanym systemem finansowo-księgowym.  

2) System do bilingu musi posiadać min. 60 miesięczna gwarancję.  
3) Minimalne wymagania do systemy billingu - zakres funkcjonalności: 

• elastyczna definicja punktów rozliczeniowych: lokale, zasoby (budynki, nieruchomości, 
pawilony handlowe, kościoły, itd.),  

• pełna kartoteka odbiorców, punktów, rozliczeń wraz z centralnym miejscem zarzadzania 
odbiorcami i punktami – dostęp do wszystkich danych odbiorcy/punktu z jednego miejsca; 
prowadzenie historii zmian danych klientów i punktów rozliczeniowych,  

• łatwy dostęp do ewidencji umów oraz rozrachunków danego odbiorcy,  

• rozliczanie licznikowe, ryczałtowe/normowane i zaliczkowe,  

• rozliczanie wg wielu cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez 
użytkownika (tj. oczyszczanie wody, opłaty stałe i inne),  

• rozliczanie z wykorzystaniem dodatkowych metod, umożliwiające tworzenie własnych 
nietypowych algorytmów wyliczania fakturowanej ilości,  

• rozliczanie deszczówki i wody bezpowrotnie zużytej,  

• rozliczanie różnych rodzajów opłat stałych – miesięczne, kwartalne, dwumiesięczne, 
odczytowe, rozliczeniowe,  

• automatyczne wystawianie faktur w podziale na typy dokumentów,  



 
• możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury,  

• automatyczne rozliczanie zmian cen podczas fakturowania,  

• rozliczanie złożonych powiazań pomiędzy odbiorcami a licznikami – układy licznik główny –
podlicznik, podliczniki ryczałtowe, cyrkulacje, udziały procentowe; wsparcie dla ręcznego 
procesu wprowadzania odczytów – zapisywanie tras odczytowych, drukowanie tras 
odczytowych, wsparcie podczas wprowadzania danych z wydrukowanych list,  

• dekretacja faktur (rachunków) do systemu finansowo - księgowego w czasie rzeczywistym,  

• faktury zwykłe dla odbiorców indywidualnych oraz grupowe dla dużych przedsiębiorstw, 
zawierające specyfikacje szczegółowe w postaci załączników,  

• możliwość łączenia punktów w dowolne grupy w celu wystawiania osobnych faktur dla grup,  

• wystawianie faktur korygujących, automatycznie i ręcznie,  

• fakturowanie okresowe – możliwość wystawiania z wyprzedzeniem faktur zaliczkowych lub 
na podstawie prognozowania odczytów w kolejnych okresach rozliczeniowych,  

• zautomatyzowane naliczanie usług przed fakturowaniem – generowanie zaliczek, odczytów 
szacunkowych rozliczanie strat z automatycznym przejściem do wystawienia faktur,  

• wbudowane mechanizmy kontroli kompletności rozliczanych usług przed fakturowaniem oraz 
w trakcie procesu fakturowania (np. odczytania liczników, podliczników),  

• możliwość ́równoległej pracy w systemie podczas operacji długotrwałych (np. podczas procesu 
fakturowania),  

• obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach 
oraz podlicznikach ryczałtowych,  

• rozbudowane możliwości prognozowania zaliczek według odpowiednich kryteriów 
dotyczących zużyć na licznikach czy poprzednich zaliczkach,  

• możliwości zaliczkowania liczników, ryczałtów, opłat abonamentowych, przyszłych strat,  

• prognozowanie ilości zużycia dla danego okresu przy wprowadzaniu upustu lub rabatu 
na podstawie wybranego ryczałtu lub licznika,  

• grupy rozliczeniowe–możliwość tworzenia grup odbiorców i punktów w celu lepszego 
zarządzania i kontrolowania stanem rozliczeń w danym okresie,  

• prowadzenie rejestru odcięć wody,  

• drukowanie dokumentów według wzorców zewnętrznych zdefiniowanych przez użytkownika.  
 


