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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 1366 x 768 z powłoką błyszczącą (glare)

Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i biurowych, dostępu do internetu 

oraz poczty elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4390 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci

Dysk Min. 1000 GB HDD 

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 540 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016 

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Torba dedykowana do oferowanego modelu (np. Dell Proffesional 15,6" Buisness Case)

Zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (40 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Porty i łącza

minumum: HDMI, RJ*45 (10/100/1000), USB 3.0, 2x USB 2.0, hybrydowe złącze słuchawek/mikrofonu (zestawu słuchawkowego), gniazdo NGFF na 

hybrydową kartę Wi

‑

Fi i Bluetooth, Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini PCI Express karta sieci  WLAN, moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się 

współdzielony z kartą WiFi

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości FHD 1920 x 1080 pikseli (16:9) z jasności 300 nitów z powłoką przeciwodblaskową

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany do obróbki wideo i aplikacji naukowych.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 8100 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 16GB DDR4, 2400MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, 

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

522,3

notebook (do obróbki grafiki, audio-wideo): 16 GB / Dysk twardy 1000 GB / ekran 17,3"/ Karta graficzna - minimum 6GB pamięci nieswpółdzielonej / torba

Przykładowy model spełniający wymagania:   Dell Alienware 17

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Dysk Min. 1000 GB HDD 

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 6GB DDR5

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 5900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016 

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Zasilanie
Min. 8-komorowa

Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary Max 4,5 kg z baterią 8-cell

Porty i łącza

Wbudowane porty i złącza:  -  1 gniazdo zasilania / wejście prądu stałego,  -  1 port RJ-45 Gigabit Ethernet IPv6,  -  3 porty USB 3.0 SuperSpeed,  -  1 port USB 

Type-C™ z obsługą technologii USB SuperSpeed 10 Gb/s i Thunderbolt3,  -  1 wyjście HDMI 2.0

-  Czytnik kart pamięci typu 3 w 1,  -  1 wyjście audio 1/8 cala (port zgodny z zestawem słuchawkowym),  -  1 port słuchawek 1/8 (z możliwością 

przekonfigurowania na analogowe wejście mikrofonu/liniowe),  -  1 złącze blokady zabezpieczającej Kensington (linka z zamkiem sprzedawana oddzielnie)

System Dedykowana torba dostosowana do wymiarów laptopa

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Technologia druku atramentowa 

Cechy 

podstawowe

maks. rozmiar nośnika: A3

druk dwustronny [dupleks]

praca w sieci [serwer druku]

Maksymalna 

szybkość druku

mono: 35 str./min.

kolor: 27 str./min.

Gramatura papieru 60 - 220 g/m&sup2;

Typ skanera płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Rozdzielczość 

skanera
2400 x 2400 dpi

Rozdzielczość 

kopiarki
1200 x 1200 dpi

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps,   USB 2.0,  Wi-Fi

Zainstalowane 

opcje
dupleks  /  automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Waga max. 16.7 kg

Inne cechy dotykowy ekran LCD 9.3 cm  /  skanowanie w formacie A4 i A3  /  skanowanie i druk z dupleksem (dwustronne) A4 i A3

Urządzenie wielofunkcyjne (skaner-drukarka-kopiarka)

522,3 1

522,5 1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Rozdzielczość 

optyczna
900 dpi

Obszar 

skanowania
Szerokość 21.6 cm

Skanowanie w 

kolorze
TAK

Dołączone 

oprogramowanie
ABBYY Screenshot Reader, ABBYY Software

Interfejs USB 2.0

Zasilanie Bateryjne

Inne

Skanowanie w kolorze,

Bezpośredni zapis do pliku JPEG na karcie Micro SD,   Obsługiwane karty pamięci: micro SD do 32GB,   

Wyświetlacz LCD,   Pokrowiec ochronny

Zasilany 2 bateriami AA

Obsługiwane 

systemy
Windows 7, Windows 7 x64,  Windows Vista,  Windows XP

Waga 156 gram

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości: HD (1600x900) z powłoką błyszczącą (glare) 

Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i biurowych, dostępu do internetu 

oraz poczty elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3900 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 1x8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci

Dysk  1TB HDD 2.5”

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 570 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

Zasilanie
Min. 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla: płyty głównej, pamięci, HDD, kamery,modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii, 

- test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

537

notebook: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + HD Graphics 520, R5 M335 - system 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5759.

1

522,5 1

522,6

Skaner ręczny

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C  - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary max 2,9k g z baterią 4-cell

Porty i łącza
minumum: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), USB 3.0, hybrydowe złącze słuchawek/mikrofonu (zestawu słuchawkowego), zintegrowana w postaci wewnętrznego 

modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN, moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Opis

Pamięć RAM 32GB Dell do serwera Dell R715 (Nr kat. A6994476).

Pamięć jest przeznaczona do serwerów objętych serwisem pogwarancyjnym Dell. 

Pamięć musi pochodzić z uznawanego przez Dell kanału sprzedaży. Jest to warunek konieczny zachowania warunków świadczonej usługi serwisowej.

Uwaga: Z powodów technicznych, Zamawiający nie dopuszcza pamięći innej, niż wskazana.

Gwarancja nieograniczona (typu lifetime) świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny)

Pojemność dysku 600GB

Interfejs SAS

Prędkość obrotów 15000 obr./min

Gwarancja 3 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Porty
(upstream): 1x USB TypC, (downstream) 3x USB 3.0 SuperSpead + (żeńskie), Gigabit Ethernet, HDMI, slot kart SD, wspiera karty SD 4.0, USB TypC - Power 

Delivery (Profile 4) przenoszący zasilanie do 20V, 3A, USB TypC - do transferu danych, wejście na zasilacz w razie potrzeby

Kolor biało-szary połączony z aluminiowym wykończeniem

Inne dodatkowy zasilacz do zasilania urządzeń zewnętrznych w razie potrzeby: 5V, 2A

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Przekątna 27 cali

Rodzaj/typ 

matrycy
VA/matowa

Rodzaj 

podświetlenia
LED

Rozdzielczość 

nominalna
1920 x 1080 (Full HD) piksele

Cechy ekranu zakrzywiony ekran / redukcja migotania / filtr światła niebieskiego

Złącza, 

wejścia/wyjścia
analogowe złącze D-Sub 15-pin i HDMI, słuchawkowe

Kontrast 3000:1

Jasność 250 cd/m²

Wielkość plamki 0.311 mm

552

dysk serwerowy do PowerEdge R710 Dell 600GB, SAS12, 15K, 2,5, HYB

2

554,1

replikator USB

1

554,2

monitor

1

549

pamięć RAM do serwera Dell R715

12

537 1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Czas reakcji 

plamki
4 ms

Kąt widzenia 

pion/poziom
178°/178°

Waga 5.52 kg

Pozostałe: możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

typ klawiatury tradycyjna

zasięg nadajnika 10 m

komunikacja bezprzewodowa

przyciski membranowe

interfejs USB

wersja produktu BOX

kolor czarny

mysz w komplecie tak

typ myszy bezprzewodowa optyczna

ilość przycisków 

myszy
2

rolka przewijania 

w myszce
tak

profil myszki dla prawo- i leworęcznych

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

typ myszy optyczna

komunikacja z 

myszą
bezprzewodowa

komunikacja 

bezprzewodowa
fale radiowe

zastosowane 

technologie
Nanoodbiornik

profil myszki dla prawo- i leworęcznych

ergonomiczny 

kształt
tak

liczba przycisków 3 szt.

rolka przewijania 1 szt.

interfejs USB

wersja produktu BOX

kolor szaro-czarny

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Pojemność 2 TB, magnetyczny

Interfejs USB 3.0

Inne 5 Gb/sec in USB 3.0

Systemy 

operacyjne
Microsoft Windows 7,8,10

Standard 3.5"

554,2 1

554,3

Klawiatura i mysz - zestaw

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech MK220

1

554,4

Mysz bezprzewodowa

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech M185

1

554,5

Dysk twardy

Przykładowy model spełniający warunki: Maxtor D3 Station, 3.5'', 2TB, USB 3.0

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Wymiary (szer x 

gł x wys mm):
129.2 x 180.6 x 47 +/- 5% w każdym wymiarze

Waga (kg) Max 0.800

Inne Kolor czarny, kabel USB

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ interfejsu: 

USB 3.0
USB 3.0

Pojemność 16 GB

Typ bez Osłona, pętla

Odczyt 100MB/s

Wymiary Max 45x12x4.6mm

Inne obudowa metalowa

Gwarancja 3 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13” o rozdzielczości: 3200 x 1800 (QHD+)

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 16GB SO-DIMM DDR3, 1866 MHz

Dysk minimum 512 GB SSD M.2

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

Zasilanie 4-komorowa, 8085 mAh, Li-Ion  Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary Waga max 1,3 kg z baterią 4-cell

554,7

Notebook: 13"/ 16G/ 512G SSD/ W10Pro

Przykładowy model spełniający warunki: Dell XPS 13"

1

554,6

Pamięć typu "pendrive" USB

Przykładowy model spełniający warunki: Kingston 16GB USB 3.0 DataTraveler

2

554,5 1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Porty i łącza
Wbudowane: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), USB 3.0, hybrydowe złącze słuchawek/mikrofonu (zestawu słuchawkowego), zintegrowana w postaci wewnętrznego 

modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN, moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Opis
Typ: Biurkowy, Kolor Czarny, Maksymalne obciążenie 10 kg, Obrót: 360°, Pochylenie: +/-90°, Kompatybilność: VESA 100x100, VESA 75x75, Możliwość 

ukrycia przewodów w uchwycie, Regulacja wysokości

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Cechy

Urządzenie typu plug-and-play umożliwiające podłączenie notebooka do zewnętrznego wyświetlacza z wyjściem HDMI lub VGA i innych urządzeń. Adapter jest 

wyposażony w port sieci Ethernet umożliwiający połączenie z Internetem.

Video i maxymalna rozdzielczość: HDMI (2048 x 1152), VGA (1600 x 1200)

Gniazda HDMI, VGA, USB 3.0, Gigabit Ethernet

Gwarancja 1 rok producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Wejście 100-240V 50-60Hz

Wyjście DC 20V 1.5A lub 12V 2A lub 5V 2A

Łącze USB-C

Kompatybliność Latitude 11 5000 Series, Latitude 11 5175 Tablet PC, Latitude 7275, XPS 12 (9250)

Gwarancja 1 rok producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji aplikacji obliczeniowych, oraz jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Charakter prowadzonych 

obliczeń i dedykowane pod procesor Xeon oprogramowaniwe wymaga tego procesora.

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 10300 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

przeprowadzonych przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU 

Score). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, 

wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie 

pozytywnej weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu

Pamięć RAM 32GB DDR4 2133MHz ECC możliwość rozbudowy do min 64GB

Dysk
Min. 4GB SATA 7200 obr./min oraz 256GB SSD M.2

Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2x dysk magnetyczny

Grafika
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 

Uchwyt biurkowy z regulacją przeznaczony do monitora ID=554,2

554,8 1

554,9

Adapter kompaktowy USB-C > HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

Przykładowy model spełniające wymagania: Adapter Dell DA200 USB-C HDMI

1

554,10

Adapter AC 30W USB-C - EUR (XPS) dedykowany do laptopów Dell.

Zamawiający akceptuje sprzęt oryginalny z oficjalnych kanałów dystrybucji Dell

1

556

Komputer stacjonarny:  

Przykładowy model spełniający wymagania: komputer Dell Precision Tower 3620 XCTO: Xeon E3-1240 v5/ 32GB RAM/ 256GB SSD M.2/ 4TB 3,5" HDD/ QUADRO K620 

2GB/ mysz MS116 czarna/ klawiatura QWERTY K216 czarna/ UBUNTU LINUX14.04 SP1/ 3 YR NBD/ Monitory Dell P2417H - 2 sztuki

1

554,7 1
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Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt 

3,5” wewnętrzne

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce typu slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. 

Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z 

zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Zasilacz o mocy max. 365W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 

efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Jakość zasilacza w oferowanym komputerze musi być zdeterminowana certyfikacją "80 Plus" - obecność na stronie 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wydruku potwierdzającego spełnienie wymogu "80 

Plus". Wydruki "80 Plus" muszą być potwierdzone przez producenta.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie 

lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], uszkodzenie kontrolera Video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, 

awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych. Każdy 

komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

Wbudowany (nie dopuszcza wykorzystywania wymaganych złącz) dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 

oraz testy: procesora [ min. cache ], pamięci, wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ], podłączonych kabli, magistrali 

PCIe, podłączonego wyświetlacza, napędu optycznego, portów USB, dysku twardego, podłączonego głośnika. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i 

zapisywać je w BIOS

Zdalne 

zarządzanie

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność:

Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego 

oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a 

także zapewniająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej, b) zdalną konfigurację ustawień 

BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, d) przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera 

zarządzającego, e) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani 

dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie, f) zapis i przechowywanie 

dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) 

z wbudowanej pamięci nieulotnej, g) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 

standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), h) nawiazywanie 

przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych 

odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu 

BIOS, i) wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego 

zarządzania zdalnego, j) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych 

aplikacji, k) sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja 

segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym, l) wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku 

(OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS 1/5

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

556 1
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notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 2/5

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/5

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/5

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

BIOS 5/5

Dodatkowa możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

odczytania z BIOS informacji o DIM 3 i DIM 4

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE i dodatkowo funkcją cloud

Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID, Możliwość włączenia/wyłączenia slotu PCI, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji 

wyświetlania na obrazu w trybie multi-display, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM], Możliwość 

włączenia/wyłączenia funkcji która umożliwia podczas uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail, Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O, 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM), Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, 

adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP

Dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym 

zarządzaniem)

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System
Bez systemu komercyjnego

Zainstalowany Linux UBUNTU 14.04 SP1

556 1
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Porty

Wbudowane porty: min. 1 x RS232, min. 2 x PS/2, min. 1 x HDMI, min. 2 x DisplayPort v1.1a, min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w 

tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i 

rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

karta WiFi ac/a/b/g/n [ wybrać odpowiedni standard sieci ]

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE , umożliwiająca 

zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie 

z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 

Płyta główna wyposażona w: min  2 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 1 slot PCI Express x16 wolny, min. 1 złącze PCI Epress x 4, min. 1 złącze PCI 32bit, 

min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0, min. 1 złącze M-SATA (M.2)

Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1     

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

Dołączony nośnik ze sterownikami

Dodatkowe 

oprogramowanie

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasową na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 

do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 

z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, b) dacie wydania ostatniej 

aktualizacji, c) priorytecie aktualizacji, d) zgodność z systemami operacyjnymi, e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, f) wszystkie poprzednie 

aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem 

daty ( dd-mm-rrrr )

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 

do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od 

razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku.

monitor

Dwa monitory:

Rodzaj Ekranu / Podświetlenie: TFT IPS / LED;  Rozmiar plamki / Jasność: 0,275 mm  /  250 cd/m2;  Kontrast: 1000: 1 (typowo),  4 Million: 1 (dynamicznie);  

Kąty widzenia (poziom/pion): 178 / 178 stopni;  Czas reakcji matrycy:  8 ms (od szarego do szarego);  Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 

częstotliwości 60 Hz;  Zużycie energii: 22W (standardowo) /25W (max),  poniżej 0,3 W (Tryb uśpienia);  Powłoka wyświetlacza:  Przeciwodblaskowa o twardości 

3H;  Inne:  Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą, Kolor: czarny;  Złącza: port DP (wersja 1.2), port VGA;  Zgodności:  ENERGY STAR,  EPEAT Gold,  TCO 

Certified Displays,  Zgodność z dyrektywą RoHS

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: HD (1366 x 768) z powłoką błyszczącą (glare) 

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych napisanych pod wskazany system operacyjny. Oferta innego systemu wymaga pisemnego 

zobowiązania wykonawcy do zapewnienia prawidłowej eksploatacji oprogramowania autorskiego przez okres gwarancji,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3390 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 4GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk Min. 1TB HDD,

Karta graficzna Układ graficzny może być zintegrowany z procesorem. 

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

Zasilanie Min. 4-komorowa, 2700 mAh, Li-Ion / Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

556 1

588,2

Notebook: 4 GB/ 15.6"/ HDD 1000 GB/ zainstalowany Windows 8.1

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 3543 [0897]
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary Waga max 2,5 kg z baterią 4-cell

Porty i łącza Wbudowane: Czytnik kart pamięci / Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) / USB 2.0 - min. 2 szt. / RJ-45 (LAN) / HDMI

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 8.1 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 11,6” i rozdzielczości HD (1366 × 768) z podświetleniem LED

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 1800 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.

Pamięć RAM 4 GB, DDR3L, 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci

Dysk Min. 500 GB HDD 

Karta graficzna Może być zintegrowana z procesorem.

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

2 dostrojone głośniki; przetwarzanie audio w technologii Waves MaxxAudio Pro

Zasilanie Min. 2-ogniwowa bateria 32 Wh (wbudowana), Zasilacz o mocy min. 45W

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

588,2 1

1597

Notebook N3710/ 8GB SODIM/ 500GB/ HD Graphics 405/ system 64-bit/ 24 miesiące/ 11.6" 1366x768 błyszczący LED, dotykowy/ kamera 1Mpix/ BT/ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ 

USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)/ słuchawki/mikrofon/ Noble Lock/ czytnik kart pamięci/ HDMI/ waga do 1.25kb (z baterią)

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 3168
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I.D.
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urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Waga i wymiary Waga max 1,3kg z baterią 2-cell

Porty i łącza Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI v1.4a,   port USB 3.0,   min. porty USB 2.0,   Gniazdo blokady zabezpieczającej Noble,   Gniazdo słuchawek/mikrofonu.

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 9900 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM Min. 16GB DDR3 1600MHz non-ECC 

Dysk Min. 120GB SSD M.2 oraz min. 500GB HDD 3,5"

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 

Obudowa

Typu Small Form Factor, wymiary (wys. x szer. x głęb.): 29,0 x 29,2 x 9,26cm z tolerancją +/-5% w każdym wymiarze

waga: 5,70kg

Standardowy aktywny zasilacz PFC 180 W. Zasilacz 180 W o sprawności min. 85% (80 PLUS Bronze) zgodny z normą ENERGY STAR, aktywna korekta 

współczynnika mocy Zasilacz 180 W o sprawności 92% (80 PLUS Platinum) zgodny z normą ENERGY STAR, aktywna korekta współczynnika mocy.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

*/ uszkodzenie lub brak pamięci RAM, */ uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], */ uszkodzenie kontrolera Video, */ awarię CMOS 

baterii, */ awarię BIOS’u, */ awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji 

oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego.

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

*/ sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,, */  test procesora [ min. cache ], */  test pamięci,, - 

aktywne dwa rdzenie, */  test podłączonych kabli, */  test magistrali PCIe, */  test podłączonego wyświetlacza, */  test napędu optycznego , */  test portów USB   , 

*/  test dysku twardego, */  test podłączonych kabli., */  test podłączonego głośnika, */ Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

1
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Komputer stacjonarny: 16GB/ dysk SSD 120GB/ dysk HDD/ karta graficzna 2-4GB/ mysz bezprzewodowa/ system / obsługa 2 monitorów przez VGA/ preferowane bardzo 

małe wymiary obudowy

Przykładowy model spełniający wymagania: Optiplex 3040 SFF
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Porty 

i wymagania 

dodatkowe

Porty:

Min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI, min. 1 x DisplayPort v1.1a, min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 

porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 

komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( 

słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)

Płyta główna wyposażona w:

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Epress x 1,  min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM,  min. 2  złącza SATA 

w tym 1 szt SATA 3.0.

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB 

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System

Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Professional, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 

wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać 

aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Wymagany nośnik

Dodatkowe 

oprogramowanie

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasową na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 

do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 

z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji,  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji,  c. priorytecie aktualizacji,  d. zgodność z systemami 

operacyjnymi,  e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja,  f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e,

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne,

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga,

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numeru seryjnego komputera, informacja kiedy dokonany został ostatnio upgrade, w szczególności z 

uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ),

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania),

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 

do pliku o rozszerzeniu *.xml,

- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od 

razu spakowanego z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać dokładną datę ( dd-mm-rrrr ) i godzinę z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku. 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające :

- tworzenie OS media,

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura].

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: HD (1366 x 768) z powłoką błyszczącą (glare)

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3900 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk Min. 1TB HDD,

Karta graficzna Układ graficzny zintegrowany z procesorem. 

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

Wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

Zasilanie Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (47 Wh), Zasilacz o mocy min. 45W

608 1

624 2

Notebook: (ultrabook) 15,6'' matowa/ 8GB 1TB DVDRW/ system/ 3YNBD/ karta  bezprzewodowa: a/b/g/n/ac/ Bluetooth/ DVD±RW/ 1x USB 3.0, 2x USB 2.0/ VGA/ czytnik 

kart pamięci/ klawiatura numeryczna/ obudowa magnezowa/ gniazdo Kensington/ bateria LiJ/ 64bit/ gwarancja 3 lata NBD/ torba na laptop

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Vostro V3559
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od 0 do 35 °C

- magazynowanie - od -40 do 65 °C - wymóg fakultatywny

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

torba

Waga i wymiary
Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Szerokość: max 380 mm, Wysokość: max 23,75 mm , Głębokość: max 260,40 mm  z tolerancją +/-5%

Porty i łącza UBS 3.0 oraz 2x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-45 (LAN), połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1366 x 768) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 

nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 0,180mm

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3900 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB

Dysk Min. 256GB SSD

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

Wyposażenie 

multimedialne

Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, układ 

US -QWERTY

Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W

Zasilanie Bateria o pojemności min. 60Whr Zasilacz o mocy min. 65W

Obudowa
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta)  

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

624 2

625

Notebook: 8 GB/ dysk 256GB SSD/ LCD 15,6" HD matowy/ Windows 7 lub równoważny zgodnie wymaganiami (*)

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Latitude
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego 

zintegrowanego w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

, *) wersji BIOS, *) numerze seryjnym dacie produkcji komputera, *) kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji, *) zainstalowanej pamięci 

RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów), *) typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, *) 

zainstalowanym dysku twardym, *) kontrolerze video, *) natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD, *) kontrolerze audio , *) 

zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 

wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Możliwość włączenia/wyłączenia: *) PXE , *) zintegrowanego kontrolera USB, *) zintegrowanego kontrolera audio, *) podświetlenia wbudowanego w klawiaturę, 

*) czytnika kart multimedialnych, *) funkcjonalności Wake On LAN/WLAN, *) hasła dla dysku twardego, *) wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 

USB

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu 

diagnostyczno-zarządzającym.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia.

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki, 

Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania), 

Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna 

funkcjonalność: wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnymi (płyta główna, pamięć, HDD) test podzespołów: procesora, pamięci, 

baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, głośnika, portów USB, podpiętych kabli

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy

Złącze typu Kensington Lock

Inne

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0, złącze 

słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone)

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej + bluetooth 4.1

Nylonowa torba dostosowana do wymiarów notebooka, minimum dwie komory, w przedniej komorze dodatkowe kieszenie na drobne przedmioty, oddzielna 

przegroda na dokumenty

Waga i wymiary Waga max 2,1 kg z baterią 4-cell

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z powłoką błyszczącą (glare)

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4390 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.

Pamięć RAM 16GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci

Dysk Min. 2000 GB HDD 

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem karta graficzna. 

Klawiatura Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Multimedia
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

630,1

Notebook: 16GB/ dysk (tradycyjny) 2TB/ DVD-RW/ LCD 15.6"/ Karta sieciowa10/100 (RJ-45), Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 ac/ Złącza: A/V, wyj. HDMI, słuchawkowe/ 

system

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 15 5559

1

625 1
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Bateria i zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (40 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary
Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Szerokość: max 385 mm, Wysokość: max 24 mm, Głębokość: max 261 mm z tolerancją +/-5%

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

praca – od 0 do 35 °C

magazynowanie - od -40 do 65 °C - fakultatywnie

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki, 

Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania), 

Certyfikat EnergyStar min. 6.1 – załączyć do oferty

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Porty i łącza

Wbudowane porty i złącza: *) HDMI, *) RJ-45 (10/100/1000), *) USB 3.0, *) 2x USB 2.0, *) hybrydowe złącze słuchawek/mikrofonu (zestawu słuchawkowego), 

*) gniazdo NGFF na hybrydową kartę Wi

‑

Fi i Bluetooth, *) Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN, *) moduł 

bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 2 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości 1920 x 1080 FHD z powłoką matową 

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 16GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk Min. 2 TB HDD,

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016

Klawiatura Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Multimedia
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

Bateria i zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (47 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary
Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Szerokość: max 380 mm / Wysokość: max 23,75 mm / Głębokość: max 260,40 mm - z dokładnością +/-5% w każdym wymiarze

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

praca – od 0 do 35 °C

magazynowanie - od -40 do 65 °C - fakultatywnie

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

641

Notebook: LCD 17.3" 1920x1080/ 16 GB/ 2000 GB/ Radeon + HD Graphics/ system operacyjny  Linux

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 15 5767

1

630,1 1
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Porty i łącza Czytnik kart pamięci, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt, USB 2.0, HDMI, VGA (D-sub)

System
Bez systemu komercyjnego

Zainstalowany Linux UBUNTU 14.04 SP1

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 1920 x 1080 FHD z powłoką matową

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM Min. 8 GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk
Min. 1TB HDD oraz 

120 GB SSD M.2

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016

Klawiatura Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Multimedia
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

Bateria i zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (47 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary
Poniżej 2 kg

Szerokość 380 mm, Głębokość 252.5 mm, Wysokość 19.2 mm z dokładnością +/-5%

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

praca – od 0 do 35 °C

magazynowanie - od -40 do 65 °C - fakultatywnie

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

2

641 1

644

Notebook:  8GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)/ dysk 120GB SSD M/ 1000GB SATA/ LCD matowy 15,6" 1920x1080 Full HD/ GeForce 940MX+ Intel HD Graphics 620 

2048MB GDDR5/ kamera 1.0Mpix/ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac LAN 10/100/1000Mbps/ BT/ Wireless Display (WiDi)/ USB 2.0, VGA (D-sub), czytnik kart pamięci, USB 3.1 Gen, 

HDMI, bateria 3-komorowa, 3500 mAh/ system 64-bit/ System/ Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)/ kolor złoty

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Vostro 5568
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Porty i łącza Czytnik kart pamięci, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt, USB 2.0, HDMI, VGA (D-sub)

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości 1920 x 1080 FHD z powłoką matową 

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk Min. 1TB HDD,

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016

Klawiatura Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Multimedia
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

Bateria i zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (47 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary
Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Szerokość: max 380 mm / Wysokość: max 23,75 mm / Głębokość: max 260,40 mm - z dokładnością +/-5% w każdym wymiarze

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

praca – od 0 do 35 °C

magazynowanie - od -40 do 65 °C - fakultatywnie

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Porty i łącza Czytnik kart pamięci, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt, USB 2.0, HDMI, VGA (D-sub)

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

2

1645

Notebook: LCD 17.3" 1920x1080 powłoka antyrefleksyjna/ 8GB DDR4 (2400 MHz)/ 1000GB/ Radeon R7 M445 4096MB/ system (64-bit)

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 17 5767
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 7000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM Min. 8GB (2x 4GB) DDR3 1600MHz non-ECC 

Dysk min. 1TB HDD 3,5,

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 

Obudowa

Typu Small Form Factor, wymiary (wys. x szer. x głęb.): 29,0 x 29,2 x 9,26cm z tolerancją +/-5% w każdym wymiarze

waga: 5,70kg

Standardowy aktywny zasilacz PFC 180 W. Zasilacz 180 W o sprawności min. 85% (80 PLUS Bronze) zgodny z normą ENERGY STAR, aktywna korekta 

współczynnika mocy Zasilacz 180 W o sprawności 92% (80 PLUS Platinum) zgodny z normą ENERGY STAR, aktywna korekta współczynnika mocy.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

*/ uszkodzenie lub brak pamięci RAM, */ uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], */ uszkodzenie kontrolera Video, */ awarię CMOS 

baterii, */ awarię BIOS’u, */ awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji 

oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego.

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

*/ sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,, */  test procesora [ min. cache ], */  test pamięci,, - 

aktywne dwa rdzenie, */  test podłączonych kabli, */  test magistrali PCIe, */  test podłączonego wyświetlacza, */  test napędu optycznego , */  test portów USB   , 

*/  test dysku twardego, */  test podłączonych kabli., */  test podłączonego głośnika, */ Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Porty

i wymagania 

dodatkowe

Wbudowane porty: 

min. 1 x VGA,  min. 1 x HDMI,  min. 1 x DisplayPort v1.1a,  min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 

porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 

komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.  Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( 

słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

Płyta główna wyposażona w:

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  min. 1 wolne złącza PCI Epress x 1,  min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM,  min. 2  złącza SATA 

w tym 1 szt SATA 3.0.

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB 

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x

1

Komputer stacjonarny: procesor, pamięć 8 GB, dysk 1 TB, system, monitor 19", myszka, klawiatura, podkładka pod mysz, łącze cyfrowe między komputerem a monitorem

Przykładowy model spełniający wymagania: Optiplex 3040 SFF
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
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Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

System

Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Professional, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 

wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać 

aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Dodatkowe 

oprogramowanie

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasową na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 

do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 

z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji:

a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji,  b) dacie wydania ostatniej aktualizacji, c) priorytecie aktualizacji,  d) zgodność z systemami 

operacyjnymi, e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, f) wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do e,

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne,

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga,

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numeru seryjnego komputera, informacja kiedy dokonany został ostatnio upgrade, w szczególności z 

uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ),

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania),

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 

do pliku o rozszerzeniu *.xml,

- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od 

razu spakowanego z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać dokładną datę ( dd-mm-rrrr ) i godzinę z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku. 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające :

- tworzenie OS media,

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura].

Monitor

Przykładowy 

model spełniający 

warunki: E201H

Przekątna ekranu: 19,5" / Rozdzielczość: 1600x900 / Złącza: DisplayPort, VGA / Podstawa: Pochylenie (tilt) / Format ekranu: panoramiczny / Wielkość plamki 

[mm]: 0,248 / Typ panela LCD: TFT TN / Wejścia wideo: DisplayPort, VGA / Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele]: 1600 x 900 / Czas reakcji matrycy [ms]: 5 

/ Jasność [cd/m2]: 250 / Kontrast [Hz]: 1000:01:00 / Kąt widzenia poziom/pion: 170/160 / Złącza wejściowe: VGA, DisplayPort / Waga [kg]: 2,22

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej

Matryca

ekran 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar 

plamki 0,180mm

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3990 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB

Dysk Min. 1TB 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

Klawiatura

Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, układ 

US -QWERTY

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W 

Bateria i zasilanie
Bateria o pojemności min. 60Whr 

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary

Max 2,5 kg

Szerokość 380 mm, Głębokość 252.5 mm, Wysokość 19.2 mm z dokładnością +/-5%

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta) 

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

1

646 1

648

Notebook: procesor, pamięć 8 GB, dysk 1 TB, system 64-bit, myszka optyczna na USB/ torba / wyjście HDMI oraz d-SUB (w ostateczności dopuszczalna przejściówka - 

sprawdzona w prawidłowym działaniu)

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Latitude 3570
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urządzenia
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna 

funkcjonalność: wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnymi (płyta główna, pamięć, HDD) test podzespołów: procesora, pamięci, 

baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, głośnika, portów USB, podpiętych kabli

Inne

Karta sieci  bezprzewodowej + bluetooth 4.1

Nylonowa torba dostosowana do wymiarów notebooka, minimum dwie komory, w przedniej komorze dodatkowe kieszenie na drobne przedmioty, oddzielna 

przegroda na dokumenty

Torba

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL - wersja testowa

Porty i łącza
VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze 

mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone)

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej

Matryca

ekran 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 nitów, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar 

plamki 0,180mm

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3990 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB

Dysk Min. 1TB 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

Klawiatura

Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, układ 

US -QWERTY

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W 

Bateria i zasilanie
Bateria o pojemności min. 60Whr 

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary

Max 2,5 kg

Szerokość 380 mm, Głębokość 252.5 mm, Wysokość 19.2 mm z dokładnością +/-5%

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta) 

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna 

funkcjonalność: wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnymi (płyta główna, pamięć, HDD) test podzespołów: procesora, pamięci, 

baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, głośnika, portów USB, podpiętych kabli

1

649

Notebook: procesor, pamięć 8 GB, dysk 1 TB, system 64-bit, myszka optyczna na USB/ torba / wyjście HDMI oraz d-SUB (w ostateczności dopuszczalna przejściówka - 

sprawdzona w prawidłowym działaniu)

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Latitude 3570

4

648
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Inne

Karta sieci  bezprzewodowej + bluetooth 4.1

Nylonowa torba dostosowana do wymiarów notebooka, minimum dwie komory, w przedniej komorze dodatkowe kieszenie na drobne przedmioty, oddzielna 

przegroda na dokumenty

Torba

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL - wersja testowa

Porty i łącza
VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze 

mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone)

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do obsługi systemu USOS, co determinuje większość parametrów, w szczególności system operacyjny.

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 6100 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB bez wyjmowania kości pamięci, 

Dysk 500GB SATA 7200 RPM 2,5”

Grafika
Grafika może być zintegrowana z procesorem.

Grafika musi umożliwiać pracę min. dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM.

Obudowa

Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, umożliwiająca montaż 

wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 50cm.

Zasilacz o mocy maksymalnej, nie przekraczającej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej, uszkodzenie 

kontrolera Video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Multimedia
Min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera .

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.

Bezpieczeństwo

Wlutowany dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego 

układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,   -  test procesora [ min. cache ],   test pamięci,   -  test 

wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ],   -  test podłączonych kabli

-  test magistrali PCIe,   -  test podłączonego wyświetlacza,   -  test napędu optycznego,   -  test portów USB,   -  test dysku twardego,   -  test podłączonych kabli,   -  

test podłączonego głośnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS.

649 4
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Komputer stacjonarny: w obudowie micro wraz z klawiaturą z wbudowanym czytnikiem kart procesorowych/ 8GB/ 500GB SATA (7,2 tys. obr./min)/ system 64bit/ Zasilacz 

sieciowy do 100W/ Dwa porty do podłączenia monitorów/ mysz, klawiatura (z wbudowanym czytnikiem kart procesorowych) waga: do 1,5 kg

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell  Optiplex 3040 Micro Form Factor
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Porty i inne

Wbudowane porty, złącza i karty rozszerzeń:  min. 1 x DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej),   min. 1 x HDMI (wbudowany port na płycie głównej),   

min. 6 portów USB ( min. 2 x USB 3.0 na panelu przednim,   min. 2 x USB 3.0 i min. 2 x USB 2.0 na panelu tylnym),   port słuchawek i mikrofonu na przednim 

panelu obudowy.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL 

Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia i wyposażona w:

Min. 1x złącze typu M.2 2230,   Min. 1x złącze typu M.2 2280,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3L pamięci RAM.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.

Mysz optyczna USB z trzema przyciskami oraz rolką (scroll) min 800dpi.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 Professional 

musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowane dostarczone systemy jak i również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji 

klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Zamawiający dopuszcza inne systemy, jednak wymagać to będzie od wykonawcy instalacji systemu USOS i zapewnienia bezbłędnej pracy w okresie trwania 

gwarancji.

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Rodzaj Ekranu / 

Podświetlenie
TFT IPS / LED

Rozmiar plamki / 

Jasność
0,275 mm  /  250 cd/m2

Kontrast 1000: 1 (typowo),  4 Million: 1 (dynamicznie)

Kąty widzenia 

(poziom/pion)
178 / 178 stopni

Czas reakcji 

matrycy
8 ms (od szarego do szarego)

Rozdzielczość 

maksymalna
1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz

Zużycie energii 22W (standardowo) /25W (max),  poniżej 0,3 W (Tryb uśpienia)

Powłoka 

wyświetlacza
Przeciwodblaskowa o twardości 3H

Inne Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą, Kolor: czarny

Złącza port DP (wersja 1.2), port VGA

Zgodności ENERGY STAR,  EPEAT Gold,  TCO Certified Displays,  Zgodność z dyrektywą RoHS

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 9900 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 16GB DDR3 1600MHz non-ECC

Dysk 2TB 7200 rpm Hard Drive + 32GB M.2 SSD Cache

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 3650 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Wyposażenie 

multimedialne
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.

Monitor

Przykładowy model spełniający warunki: Dell E2417H (23,8”)

1

Komputer stacjonarny: 16GB RAM 32GB M.2 2TB HDD GTX 750 TI WIN 10 PRO

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Optiplex 3040 MT

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Obudowa 1/2

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i 

zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i 

tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm i objętości 15 litrów, waga max 10 kg,

Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 

efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć 

wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce 

załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.

Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 

80plus.

Obudowa 2/2

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez 

konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna 

posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym [ czujnik jest standardowo wmontowany ale aby był 

aktywny trzeba wybrać CFI BIOS enable ]

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki 

(oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie 

lub brak pamięci RAM,   - uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ],   - uszkodzenie kontrolera Video,   - awarię CMOS baterii,   - awarię 

BIOS’u,   -awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji 

oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego.

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

Wbudowany (nie dopuszcza wykorzystywania wymaganych złącz) dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 

oraz testy: procesora [ min. cache ], pamięci, wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ], podłączonych kabli, magistrali 

PCIe, podłączonego wyświetlacza, napędu optycznego, portów USB, dysku twardego, podłączonego głośnika. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i 

zapisywać je w BIOS

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System

Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Professional, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 

wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać 

aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Inne

DW 3165 Wireless Driver 

DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) - oprogramowanie 

Blu-ray Cyberlink dla systemu Windows 8 bez nośnika

802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1

M2 Wifi Bracket

Dell USB 6 - Button Laser Mouse

Dell Entry Keyboard KB216 Black , US International (QWERTY)

30 - dniowa wersja próbna pakietu Office

Złącza i porty
6 portów USB 3.0 (2 z przodu, 4 z tyłu),   4 porty USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu),   Wewnętrzne złącze USB 2.0,   RJ-45; 1 port szeregowy,   Złącze DisplayPort 

1.2,   HDMI 1.4,   2 porty PS/2; 1 uniwersalne złącze audio, 1 wyjście Line-out,   VGA

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji autorskich USOS, napisanych pod wskazany system operacyjny, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 7000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Płyta główna Płyta główna musi posiadać możliwość konfiguracji RAID 0,1 - (Zamawiający zamierza rozbudować system o kolejny dysk.)

Pamięć RAM 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, 

Dysk 500GB HDD

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej wynik 970 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Matryca
rozmiar: min.23,5” / max. rozdzielczość: FHD (1920x1080) / jasność: min. 250 cd/m² / głębia koloru: 16.7mln / odświeżanie min. 60 Hz / 

kąty Horizontal/Vertical: 178/178 / Rodzaj matrycy: typu Non-touch (Anti-Glare)

Wyposażenie 

multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. 

Realtek ALC3661 lub równoważna; wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał.

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z dwoma mikrofonami cyfrowymi obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów.

Wbudowane klawisze w obudowie matrycy realizujące min. funkcjonalność: - regulacja jasności,  - zmiana wyjścia sygnału video.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 

blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100.

Każdy komputer mui być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 

100%.

Jakość zasilacza musi być zdeterminowana obecnością na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 

potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce 

załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.

Obudowa musi posiadać posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki)..

Wbudowany wizualny system diagnostyczny włączniku POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 

sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie] W szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci 

RAM,  - uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset],  - uszkodzenie kontrolera Video, - awarię BIOS’u,  - awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji 

oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej niewymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 

systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

Trwale wbudowany w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba 

usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, -  

test procesora [ min. cache ], -  test pamięci, -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ], -  test podłączonych 

kabli, -  test podłączonego wyświetlacza, -  test portów USB, -  test dysku twardego.

Zasilacz wyposażony swój własny system diagnostyczny niezależny od pozostałych komponentów oferowanego komputera umożliwiający sprawdzenie 

poprawnego funkcjonowania zasilacza bez narażania pozostałych składowych na ewentualne uszkodzenia ( przepięcia itp.)

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Komputer stacjonarny typu AIO: 500GB 7200 rpm/ 8GB (1 x 8GB) SODIMM DDR3L 1600 MHz (maksymalna ilość pamięci 16GB (2 banki pamięci))/ Ekran 21,5 cali Full 

HD (1920x1080) dotykowy/ Chipset H110/ karta graficzna HD Graphics 530 (zintegrowana)/ Karta dźwiękowa zintegrowana/ Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s/ 

(zintegrowana)/ DVD±RW/ WiFi - 802.11a/b/g/n/ac/ BT/ Klawiatura bezprzewodowa QWERTY z bateriami; Mysz bezprzewodowa z bateriami/ System Windows 8.1 PL 

x64 (!)/ 3 lata NBD/ Nośnik naprawczy oraz nośnik ze sterownikami.

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell OptiPlex 3240 AiO
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 1

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

BIOS 2

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego. Możliwość zdefiniowania mocy haseł do 32 znaków.  Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE,,

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA.  Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie: ATA, AHCI, RAID.  Możliwość włączenia/wyłączenia 

technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną.  

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio.  Możliwość włączenia/wyłączenia klawiszy OSD (dedykowane dla jasności, zmiany sygnału).  Możliwość 

włączenia/wyłączenia dotyku ekranu (funkcja na stałe zaimplementowana w BIOS, ale dostępna i aktywna tylko dla matrycy dotykowej).  Możliwość 

włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery.  Możliwość włączenia/wyłączenia czytnika kart multimedialnych

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.  Możliwość wyłączenia czujnika otwarcia obudowy.  Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy, nie 

informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem), ale zapisuje log operacji. 

BIOS 3

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM].  Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość 

rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby: - aktywny jeden rdzeń, - 

aktywne dwa rdzenie, - aktywne trzy rdzenie, - włączony S4 i S5.  Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie 

zostaje wyłączony sterownik wentylatora, który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych.  Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania 

komputera za pośrednictwem portów USB.

Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane.  Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie 

po sieci LAN i WiFi, - wzbudzanie tylko po WiFi, - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot.  Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji, która 

umożliwia podczas uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot.  Możliwość ustawienia 

trybu Fastboot w opcji: - minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - 

gruntownej - podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej.  Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor 

(VMM).  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia 

lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O.  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM).  Możliwość ustawienia portów USB w 

trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 

aktywne.  Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS.  Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery 

BIOS na dysku twardym. 

BIOS 4

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu.  Funkcja zbierania i zapisywania logów, 

Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu 

diagnostycznego LED.  Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: - uruchamianie z 

system zainstalowanego na HDD,  - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB,  - uruchamianie systemu z 

serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w 

czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze],  - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,  - wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,  - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności 

wchodzenia do BIOS,  - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania 

komputera z zdalnym zarządzaniem).

Możliwość wyłączania portów USB w tym:  - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,  - tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy,  - tylko 

portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy,  - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,  - wszystkich portów USB.

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
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Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 8.1 Professional, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*). Z pododu eksploatowanego oprogramowania autorskiego wymaga się wskazenego systemu.

Inne
Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1,  - Klawiatura USB w układzie polski programisty,  - Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty 

SD i MMC ( wszystkie ich odmiany),  - Mysz USB,  - Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x,  - Dołączony nośnik ze sterownikami

Dodatkowe 

oprogramowanie

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 

do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 

z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:  a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji,  b) dacie wydania ostatniej 

aktualizacji,  c) priorytecie aktualizacji,  d) zgodność z systemami operacyjnymi,  e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja,  f)  wszystkie poprzednie 

aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera informację, kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem 

daty (dd-mm-rrrr)

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 

do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem, jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od 

razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku. 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura]

Porty

Wbudowane porty: - min. HDMI out,  - min. 1 x HDMI in,  - min. 1 x DP out,  - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 porty 

USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na 

zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.),  - Na przednim panelu min 1 port 

audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out,  - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 

wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  - Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  

min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;  min. 2 złącza M.2,  - karta WiFi ac +BT

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6"

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Ekran
FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność matrycy min. 300 nitów, kontrast min. 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 

0,180 mm 

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4300 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR4 SDRAM 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB

Dysk Min. 256GB SSD zamontowany w złączu M.2 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z procesorem.

Wyposażenie 

multimedialne

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane 

w obudowie matrycy.

Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W

Zasilanie Bateria o pojemności min. 60Whr Zasilacz o mocy min. 90W

Obudowa
Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka przed kurzem i wilgocią.

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta)  

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

Notebook: 15,6"; FHD; procesor; pamięć 8GB; dysk SSD 256 GB; LTE 4G; FPR SCR; system z możliwością instalacji Windows 10 Pro; gwarancja 3YNBD/ klawiatura 

numeryczna

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Latitude 5570

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego 

zintegrowanego w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

, *) wersji BIOS, *) numerze seryjnym dacie produkcji komputera, *) kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji, *) zainstalowanej pamięci 

RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów), *) typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, *) 

zainstalowanym dysku twardym, *) kontrolerze video, *) natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD, *) kontrolerze audio , *) 

zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 

wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Możliwość włączenia/wyłączenia: *) PXE , *) zintegrowanego kontrolera USB, *) zintegrowanego kontrolera audio, *) podświetlenia wbudowanego w klawiaturę, 

*) czytnika kart multimedialnych, *) funkcjonalności Wake On LAN/WLAN, *) hasła dla dysku twardego, *) wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 

USB

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu 

diagnostyczno-zarządzającym.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia.

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki, 

Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania), 

Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna 

funkcjonalność: wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnymi (płyta główna, pamięć, HDD) test podzespołów: procesora, pamięci, 

baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, głośnika, portów USB, podpiętych kabli

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy

Złącze typu Kensington Lock

Inne

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 3x USB 3.0 w tym min. jeden port USB 3.0 dosilony, czytnik kart multimedialny wspierający 

karty SD 4.0, czytnik kart SmartCard, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), złącze umożliwiające podłączenie 

dedykowanej stacji dokującej (nie dopuszcza się replikatorów portów podłączanych przez USB)

Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, moduł bluetooth 4.2

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Modem 4G LTE

Klawiatura wyspowa z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -

QWERTY)

Waga i wymiary Waga max 2,5 kg z baterią

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do obsługi systemu USOS, co determinuje większość parametrów, w szczególności system operacyjny.

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 6100 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR3L 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB bez wyjmowania kości pamięci, 

Dysk 500GB SATA 7200 RPM 2,5”

Grafika
Grafika może być zintegrowana z procesorem.

Grafika musi umożliwiać pracę min. dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM.

Wyposażenie 

multimedialne

min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.

1

696,2

Komputer stacjonarny: i5-6500T 8GB RAM 500GB HDD WIN 10 PRO + SE2316H

Przykładowy model spełniający wymagania: Optiplex 3040 Micro Form Factor

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Obudowa

Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, umożliwiająca montaż 

wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 43cm.

Zasilacz o mocy maksymalnej, nie przekraczającej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej, uszkodzenie 

kontrolera Video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu 

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

*/ sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,, */  test procesora [ min. cache ], */  test pamięci,, - 

aktywne dwa rdzenie, */  test podłączonych kabli, */  test magistrali PCIe, */  test podłączonego wyświetlacza, */  test napędu optycznego , */  test portów USB   , 

*/  test dysku twardego, */  test podłączonych kabli., */  test podłączonego głośnika, */ Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

696,2 1
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notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.
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BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB ( (załączyć oświadczenie producenta))

Porty i inne

Wbudowane porty, złącza i karty rozszerzeń:  min. 1 x DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej),   min. 1 x HDMI (wbudowany port na płycie głównej),   

min. 6 portów USB ( min. 2 x USB 3.0 na panelu przednim,   min. 2 x USB 3.0 i min. 2 x USB 2.0 na panelu tylnym),   port słuchawek i mikrofonu na przednim 

panelu obudowy.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL 

Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia i wyposażona w:

Min. 1x złącze typu M.2 2230,   Min. 1x złącze typu M.2 2280,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3L pamięci RAM.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.

Mysz optyczna USB z trzema przyciskami oraz rolką (scroll) min 800dpi.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

System

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 Professional 

musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowane dostarczone systemy jak i również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji 

klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Zamawiający dopuszcza inne systemy, jednak wymagać to będzie od wykonawcy instalacji systemu USOS i zapewnienia bezbłędnej pracy w okresie trwania 

gwarancji.

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Metoda 

drukowania
Monochromatyczne drukowanie laserowe

Szybkość 

drukowania
Jednostronne: do 27 str./min (A4) Obustronne: do 15 obr./min (A4)

Jakość wydruku Do 1200 × 1200 dpi

Rozdzielczość 

drukowania
600 × 600 dpi

Czas pierwszego 

wydruku
Około 6,0 s lub mniej

Funkcje 

drukowania
Obsługa Google Cloud Print,  iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business

Szybkość 

kopiowania
Jednostronne: do 27 str./min (A4)

Rozdzielczość 

kopiowania
Maks. 600 × 600 dpi

Tryby kopiowania Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (Duża szybkość), Fotografia, Tekst

Kopiowanie 

dwustronne
Jednostronne na obustronne (automatycznie)

Pomniejszenie/po

większenie
25–400% ze zmianą co 1%

Skaner Kolor

Scan Resolution
Optyczna: maks. 600 × 600 dpi

Poprawiona: maks. 9600 × 9600 dpi

696,2 1
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Szybkość 

skanowania
Jednostronne, tryb monochromatyczny: 20 obr./min (300 × 300 dpi)

Jednostronne, tryb 

kolorowy
15 obr./min (300 × 300 dpi)

Głębia koloru 

skanowania
24 bity/24 bity (wejście/wyjście)

Skala szarości 256 poziomów

Zgodność TWAIN , WIA, ICA

Maks. szerokość 

skanowania
216 mm

Skanowanie do 

komputera
TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania2

Skanowanie do 

chmury
TIFF/JPEG/PDF/PNG3

Typ skanera Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Podajnik papieru 

(standardowy)
Kaseta o pojemności 250 arkuszy

Odbiornik papieru 100 arkuszy

Typy nośników Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, etykiety, pocztówki, koperty

Podajnik 

uniwersalny:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, 

DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216 × 356 mm

Gramatura 

nośników
Kaseta: od 60 do 163 g/m² / Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m²

Protokoły 

sieciowe

Drukowanie:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)

Skanowanie:
Zabezpieczenia 

(sieć przewodowa)
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Zabezpieczenia 

(sieć 

bezprzewodowa)

WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Zalecany nakład 

miesięczny
500–2500 stron miesięcznie

Cykl pracy Maks. 15 000 stron miesięcznie6

Pamięć 512 MB

Panel sterowania 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD

Waga W przybliżeniu 12,1 kg

Gwarancja 2 lata producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 6500 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB 1600 MHz DDR3 (Non-ECC) możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

Dysk Min. 1000 GB SATA III (8GB cache), 5400 obr./min., wykonany w technologii Hybrid

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Obudowa

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

704

Komputer stacjonarny: MT/ 8GB/ 1TB/ DRW/ W10P/ monitor 23' S2316H/ klawiatura/ mysz

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Vostro V3650 i Dell S2316H
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Porty
Porty we/wy z przodu: 2x USB 3.0,  1x Gniazdo uniwersalne audio

Porty we/wy z tyłu:  4x USB 2.0,  RJ-45,  HDMI,  VGA

704 1
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I.D.
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Wymagane parametry techniczne ilość

522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System

Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Professional, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 

wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać 

aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 1920 x 1080 FHD z powłoką matową 

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej,

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny,

Dysk Min. 1TB HDD,

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016

Klawiatura Klawiatura z 10-klawiszową klawiaturą numeryczną, układ US –QWERTY, min 100 klawiszy.

Multimedia
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

szczytowej 2x 2,2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. 

Bateria i zasilanie
Min. 4

‑

ogniwowy „inteligentny” litowo

‑

jonowy (47 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary
Waga max 2,4kg z baterią 4-cell

Szerokość: max 380 mm / Wysokość: max 23,75 mm / Głębokość: max 260,40 mm - z dokładnością +/-5% w każdym wymiarze

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA

‑

S71.04

‑

1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

praca – od 0 do 35 °C

magazynowanie - od -40 do 65 °C - fakultatywnie

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

Zgodności, 

certyfikaty 

standardy

Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 

EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 

celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System wyposażony min. 

o funkcjonalność:

- wykaz wszystkich zainstalowanych  komponentów z numerami  seryjnym dla : płyty głównej, pamięci, HDD, kamery, modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: ilości wykonanych cykli ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości 

żywotności baterii 

- Test podzespołów: podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy LCD, głośnika, dysku twardego, partycji rozruchowej systemu OS, portów USB, kamery, karty 

graficznej, baterii, zasilacza, wentylatora procesora, procesora, pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarii procesora, błędu pamięci, problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, awarii karty graficznej, 

awarii portów USB, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

Porty i łącza Czytnik kart pamięci, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt, USB 2.0, HDMI, VGA (D-sub)

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

704 1

705

Notebook: 8GB SO-DIMM DDR4, 2133MHz/ 1000GB/ Grafika: Radeon R7 M445, + HD Graphics 620/ system 64-bit/ mysz wysokiej rozdzielczości

Przykładowy model spełniający warunki: Dell Inspiron 5767
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Opis

Interfejs: SAS / Obroty na minutę: 7200 / Format (cale): 3.5 / Pojemność: 2 TB / Przeznaczenie: Serwer, Macierz dyskowa

Pamięć RAM 32GB Dell do serwera Dell R715 (Nr kat. A6994476).

Pamięć jest przeznaczona do serwerów objętych serwisem pogwarancyjnym Dell. 

Pamięć musi pochodzić z uznawanego przez Dell kanału sprzedaży. Jest to warunek konieczny zachowania warunków świadczonej usługi serwisowej.

Uwaga: Towar musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji Dell

Gwarancja 1 rok producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Maksymalny 

format papieru
A4 

Szybkość druku 

mono
40 str/min

Interfejs USB / RJ45 / WiFi 

Rozdzielczość pion/poziom - 1200 dpi/1200 dpi

Pojemność 

podajnika papieru
250

Ilość pojemników 

z tonerem
1

Waga 8,6 kg

Pamięć 128 MB

Dupleks Tak 

WiFi 802,11 b/g/n 

Systemy 

operacyjne
Obsługiwane: Windows XP, Vista, 7, 8, 8,1, 10, Mac OS X, Linux 

Gwarancja 1 rok producenta świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji USOS, oraz aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 6500 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

przez Oferenta na podstawie jednego z benchmarków: - SiSoft Sandra 2007 (Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3) lub - PCMark 2005 (CPU Score). Przez 

”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności, wykonawca 

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i/lub uruchomieniowego wymagać będzie pozytywnej 

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamięć RAM 8GB 1600 MHz DDR3 (Non-ECC) możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

Dysk 240 GB SSD + SATA III 500 GB SATA 7200 obr.

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z 

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 680 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Obudowa

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”

705 1

708

Dysk do macierzy Dell

Przykładowy model spełniający warunki: Dell: 2TB z certyfikacją Dell do macierzy PowerVault MD3200 Oznaczenie producenta: HD,2T,NL6,7.2K,3.5,S-MEG,E/C 

Zamawiający nie dopuszcza żadnego innego rozwiązania poza wskazanym w opisie.

4

004

Drukarka monochromatyczna

1

5

Komputer stacjonarny: MT/ 8GB/ 1TB/ DRW/ W10P/ monitor 23' S2316H/ klawiatura/ mysz 

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Vostro V3650 i Dell S2414H

1
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522,2

notebook:  8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz),  - 1000GB SATA 5400 obr. - Grafika + Graphics 520, R5 M335 - system operaacyjny 64bit - ekran 15,6"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5559 z torbą.

1

Zgodności z 

systemami i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

BIOS 1/4

"BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: 

*  wersji BIOS  / *  nr seryjnym komputera / *  specjalny kod serwisowy  / *  dacie wyprodukowania komputera / *  dacie wysyłki komputera z fabryki / 

*  włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS / *  ilości zainstalowanej pamięci RAM / *  ilości dostępnej pamięci RAM [ dostępna pamięć RAM po 

odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ]  / *  prędkości zainstalowanych pamięci RAM / *  aktywnym kanale – dual 

channel / *  technologii wykonania pamięci / *  sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1 DIMM 2  / *  typie 

zainstalowanego procesora / *  ilości rdzeni zainstalowanego procesora / *  numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora / *  typowej prędkości 

zainstalowanego procesora / *  minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora / *  

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora / *  pamięci cache L3 zainstalowanego procesora / *  czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

(wielowątkowość) / *  czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit / *  obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej / *  pojemności 

zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych / *  o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA / 

*  rodzajach napędów optycznych / *  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej / *  zintegrowanym układzie graficznym / *  kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia:

karty sieciowej,  z funkcją PXE / portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4 / kontrolera SATA / technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną / kontrolera audio / układu TPM / czujnika otwarcia obudowy

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

BIOS 3/4

Możliwość ręcznego:

zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane 

min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie / włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i 

napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w

 celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która 

automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym] / przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym/

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania / zdefiniowania stanu uśpienia : - tryb 

uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5 / włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony 

sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych / włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB / włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane / ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po 

sieci LAN z funkcją PXE boot

BIOS 4/4

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot / ustawienia trybu Fastboot w opcji : - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem 

pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej, - gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji 

sprzętowej / bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub 

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) / ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 

typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz 

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego 

na HDD, - uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 

zintegrowanej karty sieciowej, - uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku 

zainstalowania czytnika kart w komputerze ], - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, - wejścia do BIOS, - upgrade BIOS bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego, - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS

Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów 

USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów  USB, - 

pojedynczo

Porty i złącza
Min. 2x USB 3.0,   Gniazdo uniwersalne audio,   Min. 4x USB 2.0,   Min. 1x RJ-45,   Min. 1xHDMI,   Min. 1x VGA

Potrójne gniazda audio obsługujące dźwięk surround 5.1,   2 PCIe x 1, PCIe x 16, PCI (tylko model 3653)

Inne

mysz Logitech M175

klawiatura Logitech Comfort Keyboard K290

DVD+/-RW DualLayer/ Bluetooth/ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ LAN 10/100/1000 Mbps
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Certyfikaty i 

standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wsparcie 

techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

System

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 Professional 

musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowane dostarczone systemy jak i również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji 

klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

Zamawiający dopuszcza inne systemy, jednak wymagać to będzie od wykonawcy instalacji systemu USOS i zapewnienia bezbłędnej pracy w okresie trwania 

gwarancji.

Monitor

przekątna 23.8 cali  /  typ matrycy matowa  /  rodzaj matrycy IPS  /  rodzaj podświetlenia LED  /  rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele  /  porty 

wejścia/wyjścia: 1 x mini DisplayPort,   1 x wyjście audio,   2 x HDMI,   1 x DisplayPort ,   4 x USB 3.0  /  kontrast 2000000:1 (dynamiczny)  /  jasność 250 

cd/m&sup2  /  wielkość plamki 0.274 mm  /  czas reakcji plamki 8 ms  /  waga 3.61kg  /  możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

Gwarancja 3 lata producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu typu NBD - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny

Punktacja!

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz 

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

31.  Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

22.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

23.  Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

24.  Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

26.  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

37.  Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

32.  System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35.  Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36.  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.

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

13.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 

       IP v4 i v6.

14.  Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

15.  Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

28.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

29.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

Uwaga: Gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy oznacza realizację przez wykonawcę (i na jego koszt) wszystkich czynności związanych z przetransportowaniem sprzętu od 

użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

Uwaga: Użycie nazw własnych (handlowych) w przypadku drukarek jest uzasadnione podpisanymi umowami przez Zamawiającego na dostawy sukcesywne tonerów. Zamawiający nie 

wyklucza innych modeli, ale konieczne jest zachowanie kompatybilności z materiałami eksploatacyjnymi odpowiadającymi podanym modelom

(*)

18.  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

19.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

       operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

11.  Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 

       dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

2.      Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3.      Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4.      Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5.      Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6.      Obsługa rozszerzonego pulpitu.

21.  Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

       aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

16.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

Uwaga: W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości, wykonawca musi wykazać równoważność parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanych urządzeń w siedzibie 

Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

7.      Personalizacja pulpitu.

8.      Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9.      Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10.  Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
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45.  Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

38.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

39.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający

       tworzyć kopie zapasowe.

40.  Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

41.  Udostępnianie modemu.

42.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

43.  Możliwość przywracania plików systemowych.

44.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień 

       i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
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