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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA 
I STROJENIA

1. Wymagane jest dostarczenie po jednym zestawie (osprzęt i oprogramowanie) niezbędnego
do  realizacji  czynności  związanych  z  programowaniem  i  strojeniem  dostarczonych
radiotelefonów  noszonych,  i  przewoźnych  podlegającego  bieżącemu  uaktualnianiu  w
miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji).

2. Możliwość  wcześniejszego  przygotowania  i  zapisania  w  postaci  elektronicznej
odpowiednich  plików  do  programowania  wszystkich  typów  radiotelefonów  w  ramach
dostawy.

3. Do  oprogramowania  i  sprzętu  dostarczonego  przez  Wykonawcę  muszą  być  dołączone
niezbędne  sterowniki  w  aktualnych,  stabilnych  wersjach  na  nośnikach  danych  oraz
wymagane  prawem  bezterminowe  licencje.  Jeśli  do  tej  instalacji  niezbędne  będzie
jakiekolwiek  dodatkowe  oprogramowanie  specyficzne  dla  zakupionego  sprzętu  (np.
sterowniki  urządzeń),  Wykonawca dostarczy  je  na nośnikach dla  każdego zakupionego
zestawu.

4. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać interfejs w j. polskim.
5. Dostarczenie  przewodów do każdego  zestawu do programowania  do  każdego  z  typów

dostarczonych  radiotelefonów.  W  przypadku,  gdy  dostarczony  model  radiotelefonów
przewoźnych  ma  dodatkową  możliwość  programowania  przez  złącze  mikrofonowe
wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.

6. Dostarczenie  1  egzemplarza  pełnej  instrukcji  serwisowej  producenta  do każdego  typu
radiotelefonu dostarczonego w ramach dostawy (do każdego zestawu do programowania).

7. Dostarczony zestaw (oprogramowanie i  osprzęt)  musi być kompatybilny z komputerem
przenośnym o następujących parametrach: 
 procesor  typu  X86,  64-bitowy,  osiągający  w  teście  wydajności

PassMarkPerformanceTest wynik 3500 punktów,
 wyświetlacz kolorowy 15-15,6” TFT
 dysk twardy 500 GB, 7200 rpm, 
 pamięć RAM – min 4 GB, 
 napęd DVD ±RW/DVD±R, obsługa Dual Layer,
 USB 2.0 
 klawiatura sprzętowa QWERTY
 touchpad 
 system operacyjny Windows XP lub nowszy 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1. Dostarczone radiotelefony noszone być wyprodukowane (dotyczy także akumulatorów do
radiotelefonów noszonych) nie wcześniej niż rok od dostawy.

2. W ramach  dostarczonego  rozwiązania  wymagana  jest  możliwość  przesyłania  informacji
lokalizacyjnych  GPS  do  zewnętrznego  systemu  lokalizacyjnego  –  dostarczenie  systemu
lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi podać
nazwy co najmniej trzech, aktualnie dostępnych aplikacji/systemów różnych producentów –
współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi
w zakresie danych GPS. 

3. W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości
tekstowych  do/z  zewnętrznego  systemu  teleinformatycznego/oprogramowania  –
dostarczenie  tego  systemu/oprogramowania  nie  jest  wymagane  w  ramach  Umowy.
Wykonawca  w  ofercie   musi  podać   nazwy  co  najmniej  trzech,  aktualnie  dostępnych
aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi
radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie wiadomości tekstowych.
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