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Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7900 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4096 MB GDDR5, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1880 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA3 

napęd 

optyczny
DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB typu C, HDMI, RJ-45, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/głośnikowe

waga do 2,6 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 3100 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

numeryczna, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7900 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB GDDR3, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1700 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA3 

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, combo audio

waga do 2,3 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 4000 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

numeryczna,  możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2950 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 4 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika zintegrowana

dysk min. 128 GB SSD M.2 

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, WiDi

ekran 11,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, IPS, dotykowy

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB 2.0 z funkcją DC-in (wejście zasilania), micro HDMI, combo audio

waga do 1,1 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 5250 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, aluminiowe wnętrze laptopa, możliwość zabezpieczenia 

(port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)
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518 1

notebook

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, PCI-E 16x: 2;  PCI-

E 1x: 1;  USB 2.0: 2; USB 3.0: 4;  PS/2: 1;  Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: 

DVI, VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10800 lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów 

równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Thermaltake Frio Silent 12 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu.  

pamięć min. 2x 8GB min. 2133 MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2 V 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

min. 240GB SSD SATA3, szybkość zapisu: min. 530 MB/s, szybkość odczytu: min. 550 MB/s, wytrzymałość w czasie pracy / spoczynku: min. 1500 G, 

niezawodność MTBF: min. 1500000 godz., wysokość: 7 mm; drugi dysk SSHD SATA3 min. 1TB, pojemność pamięci FLASH: min. 8GB, 7200 obr./min, 

pojemność pamięci podręcznej: min. 64MB, średni czas wyszukiwania: przy odczycie / zapisie: max. 8,5 ms, maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 

min. 210 Mb/s, stopa błędów przy odczycie: 1:10E14

napęd opt. DVD+/-RW DL 

obudowa

Midi Tower, ATX; złącza I/O: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 510 mm, szerokość: do 230 mm; głębokość: do 510 

mm; kolor czarny; wnęki zewnętrzne 5.25": 3, wnęki wewnętrzne 3.5": 7; wnęki wewnętrzne 2.5": 3; maks. długość karty graficznej: min 420 mm, maks. 

wysokość układu chłodzenia min. 170 mm, kolor czarny; ilość zainstalowanych wentylatorów: min. 2 szt.; możliwość zainstalowania min. 6 dodatkowych 

wentylatorów 140 lub 120 mm; zasilacz ATX 2,3 o mocy min. 750 W; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość 

wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V:  EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania: ATX 24-pin; wentylator min. 120 

mm; 

regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP; certyfikaty: 80 

PLUS Bronze

klawiatura USB multimedialna np. Natec Medusa 2 Backlight czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy oraz funkcjonalności

mysz optyczna przewodowa, USB 2.0, liczba przycisków: min. 6; pokrętło: 1, kolor czarno-ciemnoszary, rozdzielczość: 800 - 1600 DPI;

system -

monitor

23,6", TFT PLS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms (gray-to-gray); wielkość plamki: max. 0,28 

mm; jasność: min. 250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): D-Sub, Display Port, HDMI (z HDCP), min. 2x USB 2.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack); 1x wyjście audio (stereo mini-jack); możliwość 

pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); kolor czarny; 2 

sztuki

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

podłączenie i zasilanie przez USB; 8 wejść analogowych 14 bit (w trybie single-ended) lub 4 w trybie różnicowym, próbowanie 20kS/s z 

multipleksowaniem; impedancja wejściowa 1 GΩ; 2 wyjścia analogowe 14 bit, 5k/s/kanał ze sprzętowym zegarem; 13 linii cyfrowych DIO – szybkosć 

zmian uzależniona od oprogramowania (brak zegara); jeden 32 bitowy licznik; sterownik karty kompatybilny ze środowiskami ANSI C, C# .NET, VB 

.NET, LabVIEW, LabWindows™/CVI, and Measurement Studio

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

wtyczki HDMI 2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link); długość kabla: 2 metry; pozłacane końcówki; zgodność z HDMI High Speed with Ethernet; 

transmisja audio video oraz danych ethernet; video: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p; audio: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-

Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD; maksymalny transfer: Typ A+C: 8.16 Gbit/s

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

559,1

559,2

559,3

559,4

1

komputer stacjonarny

1

karta pomiarowa 

kabel audio-wideo HDMI 

zasilacz awaryjny 

1

1
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518 1

notebook

parametry

moc wyjściowa: pozorna: min. 3000VA, czynna: min. 2400W; topologia : VFI (online, VFI-SS-111); typ obudowy: tower, rack 2U; sprawność maks. (dla 

VFI): 90%; sprawność (dla ECO): min. 93%; chłodzenie: wymuszone, wewnętrzne wentylatory; ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków 

pracy: maks. 1000 [BTU / h]; znamionowe napięcie wejściowe: 230V; zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne)  i tolerancja: 140 ÷ 275V ± 2%; 

znamionowy prąd wejściowy: 16A; częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50/60Hz; zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja: 40/70Hz 

(zakres synchronizacji wejście-wyjście: ± 5 % ); współczynnik mocy PF: ≥ 0,99; współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi: maks. 8%; 

znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): 230V; zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa: 

200/208/220/230/240V ± 2% (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD.  Domyślna 230V AC); zakres napięcia wyjściowego (wartości 

skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa: 200/208/220/230/240V ± 2% (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD. Domyślna 230 V); 

znamionowy prąd wyjściowy: 13A; kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/sieciowej): sinusoidalny; częstotliwość znamionowa napięcia 

wyjściowego: 50/60Hz; zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa: 50/60Hz ± 0,5Hz (taka sama jak na wejściu lub wybierana w trybie konwersji 

częstotliwości); zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa: 50Hz ± 0,5Hz; regulacja statyczna napięcia wyjściowego: ± 1%; współczynnik 

odkształceń napięcia wyjściowego THDu: maks. 4%, (liniowe), maks. 6% (nieliniowe); współczynnik szczytu CF: 3:1; Czas przełączenia na pracę 

rezerwową / powrotu na pracę sieciową: 0 ms; przeciążalność: do 110% - ostrzeżenie, 111 ÷ 135% - 12 s (przejście do trybu bypass), powyżej 135% - 1,5 s 

(wyłączenie UPS); maksymalna liczba zewnętrznych modułów bateryjnych: min. 4; czasy podtrzymania (100 %/80 %/50 % Pmax): z baterii wewnętrznych: 

3/6/12 min., z baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny: 20/28/41 min., z baterii wewnętrznych + 2 moduły bateryjne: 31/44/93 min., z baterii 

wewnętrznych + 3 moduły bateryjne: 53/75/158 min., z baterii wewnętrznych + 4 moduły bateryjne: 78/112/235; napięcie nominalne obwodu DC: 72V; 

maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80% wyładowaniu baterii: do 4 h; maksymalny prąd ładowania: 1,2A; zabezpieczenie 

wejściowe: przeciwzwarciowe – bezpiecznik automatyczny 16A / 250V AC, przeciwprzepięciowe; zabezpieczenie wyjściowe: praca falownikowa – 

elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe; przyłącze zasilania UPS: 1x IEC 320 C20 (16A); przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 3x IEC 320 C13 

(10A) sterowane (2 grupy) 3x IEC 320 C13 (10A), niesterowne 1x IEC 320 C19 (16A); EPO, ROO; sygnalizacja: akustyczno – optyczna; wyświetlacz 

LCD; diody LED; interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, port RJ11 – detekcja modułu bateryjnego, możliwość opcjonalnego zainstalowania sieciowej 

karty zarządzającej SNMP/HTTP oraz karty styków bezpotencjałowych AS 400; oprogramowanie monitorująco-zarządzające; próg zadziałania funkcji 

Greenpower: poniżej 45W  

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry długość przewodu: min. 0,3m; z jednej strony wtyk IEC320 C14 10A, z drugiej listwa min. 4 gniazda (CEE 7/4), włącznik, przekrój żył min. 3x 1.0 mm2

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry długość przewodu: min. 3m; z jednej strony wtyk IEC320 C14 10A, z drugiej listwa min. 5 gniazd (CEE 7/5), włącznik, przekrój żył min. 3x1.0 mm2 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, PCI-E 16x: 2;  PCI-

E 1x: 1;  USB 2.0: 2; USB 3.0: 4;  PS/2: 1;  Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: 

DVI, VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10800 lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów 

równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Thermaltake Frio Silent 12 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu.  

pamięć min. 2x 8GB min. 2133 MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2 V 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

min. 240GB SSD SATA3, szybkość zapisu: min. 530 MB/s, szybkość odczytu: min. 550 MB/s, wytrzymałość w czasie pracy / spoczynku: min. 1500 G, 

niezawodność MTBF: min. 1500000 godz., wysokość: 7 mm; drugi dysk SSHD SATA3 min. 1TB, pojemność pamięci FLASH: min. 8GB, 7200 obr./min, 

pojemność pamięci podręcznej: min. 64MB, średni czas wyszukiwania: przy odczycie / zapisie: max. 8,5 ms, maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 

min. 210 Mb/s, stopa błędów przy odczycie: 1:10E14

napęd opt. DVD+/-RW DL 

obudowa

Midi Tower, ATX; złącza I/O: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 510 mm, szerokość: do 230 mm; głębokość: do 510 

mm; kolor czarny; wnęki zewnętrzne 5.25": 3, wnęki wewnętrzne 3.5": 7; wnęki wewnętrzne 2.5": 3; maks. długość karty graficznej: min 420 mm, maks. 

wysokość układu chłodzenia min. 170 mm, kolor czarny; ilość zainstalowanych wentylatorów: min. 2 szt.; możliwość zainstalowania min. 6 dodatkowych 

wentylatorów 140 lub 120 mm; zasilacz ATX 2,3 o mocy min. 750 W; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość 

wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V:  EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania: ATX 24-pin; wentylator min. 120 

mm; 

regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP; certyfikaty: 80 

PLUS Bronze

klawiatura USB multimedialna np. Natec Medusa 2 Backlight czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy oraz funkcjonalności

mysz optyczna przewodowa, USB 2.0, liczba przycisków: min. 6; pokrętło: 1, kolor czarno-ciemnoszary, rozdzielczość: 800 - 1600 DPI;

system -

monitor

27", TFT PLS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms (gray-to-gray); wielkość plamki: max. 0,32 mm; 

jasność: min. 300 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): D-

Sub, HDMI; 1x wyjście audio (stereo mini-jack); możliwość pochylenia panela (tilt); kolor czarny; 2 sztuki

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

559,4

559,5

559,6

560,2

przedłużacz do zasilacza awaryjnego

przedłużacz do zasilacza awaryjnego

1

komputer stacjonarny

karta pomiarowa 

3

4

2

560,1 2
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notebook

parametry

podłączenie i zasilanie przez USB; 8 wejść analogowych 14 bit (w trybie single-ended) lub 4 w trybie różnicowym, próbowanie 20kS/s z 

multipleksowaniem; impedancja wejściowa 1 GΩ; 2 wyjścia analogowe 14 bit, 5k/s/kanał ze sprzętowym zegarem; 13 linii cyfrowych DIO – szybkosć 

zmian uzależniona od oprogramowania (brak zegara); jeden 32 bitowy licznik; sterownik karty kompatybilny ze środowiskami ANSI C, C# .NET, VB 

.NET, LabVIEW, LabWindows™/CVI, and Measurement Studio

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry
kabel wielożyłowy o długości 2m, służący do podpinania 68-pinowych kart wymienionych w ID 560,2, zakończony konektorami odpowiednio: 0.050 series 

D-Type oraz  68-pinowy VHDCI. Sekcje przewodów analogowych i cyfrowych oddzielone od siebie i niezależnie ekranowane

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

moc wyjściowa: pozorna: min. 3000VA, czynna: min. 2400W; topologia : VFI (online, VFI-SS-111); typ obudowy: tower, rack 2U; sprawność maks. (dla 

VFI): 90%; sprawność (dla ECO): min. 93%; chłodzenie: wymuszone, wewnętrzne wentylatory; ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków 

pracy: maks. 1000 [BTU / h]; znamionowe napięcie wejściowe: 230V; zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne)  i tolerancja: 140 ÷ 275V ± 2%; 

znamionowy prąd wejściowy: 16A; częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50/60Hz; zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja: 40/70Hz 

(zakres synchronizacji wejście-wyjście: ± 5 % ); współczynnik mocy PF: ≥ 0,99; współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi: maks. 8%; 

znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): 230V; zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa: 

200/208/220/230/240V ± 2% (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD.  Domyślna 230V AC); zakres napięcia wyjściowego (wartości 

skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa: 200/208/220/230/240V ± 2% (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD. Domyślna 230 V); 

znamionowy prąd wyjściowy: 13A; kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/sieciowej): sinusoidalny; częstotliwość znamionowa napięcia 

wyjściowego: 50/60Hz; zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa: 50/60Hz ± 0,5Hz (taka sama jak na wejściu lub wybierana w trybie konwersji 

częstotliwości); zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa: 50Hz ± 0,5Hz; regulacja statyczna napięcia wyjściowego: ± 1%; współczynnik 

odkształceń napięcia wyjściowego THDu: maks. 4%, (liniowe), maks. 6% (nieliniowe); współczynnik szczytu CF: 3:1; Czas przełączenia na pracę 

rezerwową / powrotu na pracę sieciową: 0 ms; przeciążalność: do 110% - ostrzeżenie, 111 ÷ 135% - 12 s (przejście do trybu bypass), powyżej 135% - 1,5 s 

(wyłączenie UPS); maksymalna liczba zewnętrznych modułów bateryjnych: min. 4; czasy podtrzymania (100 %/80 %/50 % Pmax): z baterii wewnętrznych: 

3/6/12 min., z baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny: 20/28/41 min., z baterii wewnętrznych + 2 moduły bateryjne: 31/44/93 min., z baterii 

wewnętrznych + 3 moduły bateryjne: 53/75/158 min., z baterii wewnętrznych + 4 moduły bateryjne: 78/112/235; napięcie nominalne obwodu DC: 72V; 

maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80% wyładowaniu baterii: do 4 h; maksymalny prąd ładowania: 1,2A; zabezpieczenie 

wejściowe: przeciwzwarciowe – bezpiecznik automatyczny 16A / 250V AC, przeciwprzepięciowe; zabezpieczenie wyjściowe: praca falownikowa – 

elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe; przyłącze zasilania UPS: 1x IEC 320 C20 (16A); przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 3x IEC 320 C13 

(10A) sterowane (2 grupy) 3x IEC 320 C13 (10A), niesterowne 1x IEC 320 C19 (16A); EPO, ROO; sygnalizacja: akustyczno – optyczna; wyświetlacz 

LCD; diody LED; interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, port RJ11 – detekcja modułu bateryjnego, możliwość opcjonalnego zainstalowania sieciowej 

karty zarządzającej SNMP/HTTP oraz karty styków bezpotencjałowych AS 400; oprogramowanie monitorująco-zarządzające; próg zadziałania funkcji 

Greenpower: poniżej 45W  

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

wtyczki HDMI 2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link); długość kabla: 2 metry; pozłacane końcówki; zgodność z HDMI High Speed with Ethernet; 

transmisja audio video oraz danych ethernet; video: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p; audio: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-

Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD; maksymalny transfer: Typ A+C: 8.16 Gbit/s

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3500 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB LPDDR3 minimum 1600 MHz

grafika

karta graficzna z obsługą dwóch monitorów i klonowania wideo (możliwość wyświetlania obrazu w pełnej naturalnej rozdzielczości na wyświetlaczu 

zintegrowanym i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 3840 na 2160 pikseli na ekranie zewnętrznym), osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 780 lub karta równoważna wydajnościowo według testów innymi benchmarkami (np.. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi 

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy; 

dysk min. 128 GB SSD

napęd optycz. -

komunikacja Wi-Fi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

ekran
wyświetlacz panoramiczny 13,3", z podświetleniem LED; obsługiwane rozdzielczości: 1440x900 (naturalna), 1280x800, 1152x720 i 1024x640 pikseli przy 

współczynniku kształtu obrazu 16:10; 1024x768 i 800x600 pikseli przy współczynniku kształtu obrazu 4:3

I/O
min.: 2x USB 3.0 (do 5 Gb/s); port Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s, wyjście Mini DisplayPort; możliwość obsługi urządzeń z wejściami HDMI, DVI, VGA i 

podwójnym DVI za pomocą odpowiednich przejściówek); gniazdo zasilania MagSafe 2; gniazdo na karty SDXC; gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

waga do 1,4 kg

bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 54 Wh, do 12 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny Mac OS Sierra lub nowszy

inne

wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony, wbudowana kamera Face Time HD 720p, pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z 78 

klawiszami, w tym 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek (w układzie odwróconego „T”), z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego; gładzik 

Multi-Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia, machnięcie trzema i 

czterema palcami , stukanie, dwukrotne stukanie i przeciąganie

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)     

560,2

kabel audio-wideo HDMI 

zasilacz awaryjny 

kabel do karty pomiarowej

2

573 1

2

2

2

560,3

560,4

560,5

notebook 
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notebook

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1;  PCI-E 1x: 1;  PCI-E 4x: 1; USB 

2.0: 6; USB 3.0: 4;  PS/2: 2;  Serial ATA: 4; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, Display Port

procesor

procesor minimum 2-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5300 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.   

pamięć min. 4 GB min. 2133 MHz DDR4

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk min. 500 GB, SATA/600

napęd opt. DVD+/-RW

obudowa

Mini Tower, ATX, microATX; złącza I/O: 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 380 mm, szerokość: do 180 mm; głębokość: do 390 mm; 

wnęki zewnętrzne 5.25": 2, 3,5": 1; wnęki wewnętrzne 3.5": 1, 2,5": 1; kolor czarny; zasilacz o mocy min. 350 W; format ATX; certyfikat min. 80 PLUS 

Bronze 

klawiatura USB przewodowa czarna

mysz USB przewodowa, optyczna czarna

system Windows 10 Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

gwarancja minimum 3 lata w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym 

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887-VD2 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.):  PCI-E 16x: 1;  PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 6; 

USB 3.0: 4; USB 3.1: 2; PS/2: 2; Serial ATA: 4; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7150 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.   

pamięć min. 16 GB (2x 8 GB) min. 2400 MHz DDR4  

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4 GB GDDR5 (128 bit), wyposażona min. w porty HDMI, DVI, Display Port, osiągająca w teście PassMark - G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 5800, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” 

Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi 

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk
min. 4 TB, 3,5", SATA3 min. 5900 obr./min., 64 MB cache, maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: min. 180 Mb/s, ttopa błędów przy odczycie 

1:10E14

napęd opt. -

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zewn.): 2; ilość kieszeni 3,5" (wewn.): 4; złącza I/O: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x stereo mini-jack 

(wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 1; możliwość zainstalowania min. 4 

dodatkowych wentylatorów; szerokość: do 200 mm; długość: do 430 mm; wysokość: do 450 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; montaż beznarzędziowy; 

kolor czarny; 

(Uwaga): zasilacz modularny o mocy min. 650 W, standard ATX12V 2.3 | EPS12V 2.92; wtyczki zasilania: ATX 24-pin, 8x 4-pin Molex, 6x 6/8-pin PEG, 

1x EPS 12V, 1x 4/8 EPS 12V, 12x SATA; typ PFC: aktywny; filtry: zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, 

przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia;

wentylatorów chłodzący min. 140 mm; natężenie przy napięciach +3.3V i +5V: 25 A; natężenie przy napięciu +12V1: 71 A; natężenie przy napięciu -12V: 

0.8 A; natężenie przy napięciu +5VSB: 6 A; MTBF: min. 120000 godz.; certyfikat min. 80 PLUS Gold

klawiatura -

mysz -

system Windows 10 Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

monitor

24", TFT TN, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 1 ms; jasność: min. 350 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 

(typowy), min. 12000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): D-sub 15-pin, 

DVI-D, HDMI, 1x wyjście audio (stereo mini-jack); możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa 

podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI: 2, PCI-E 16x: 2;  PCI-

E 1x: 1;  USB 2.0: 2; USB 3.0: 4;  PS/2: 1;  Serial ATA: 6; M.2: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: 

DVI, VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10800 lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów 

równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Thermaltake Frio Silent 12 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu.  

pamięć min. 2x 8GB min. 2133 MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2 V 

komputer stacjonarny

1

1

585

589

596

1

komputer stacjonarny

komputer stacjonarny
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notebook
grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

min. 240GB SSD SATA3, szybkość zapisu: min. 530 MB/s, szybkość odczytu: min. 550 MB/s, wytrzymałość w czasie pracy / spoczynku: min. 1500 G, 

niezawodność MTBF: min. 1500000 godz., wysokość: 7 mm; drugi dysk SSHD SATA3 min. 1TB, pojemność pamięci FLASH: min. 8GB, 7200 obr./min, 

pojemność pamięci podręcznej: min. 64MB, średni czas wyszukiwania: przy odczycie / zapisie: max. 8,5 ms, maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 

min. 210 Mb/s, stopa błędów przy odczycie: 1:10E14

napęd opt. DVD+/-RW DL 

obudowa

Midi Tower, ATX; złącza I/O: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 510 mm, szerokość: do 230 mm; głębokość: do 510 

mm; kolor czarny; wnęki zewnętrzne 5.25": 3, wnęki wewnętrzne 3.5": 7; wnęki wewnętrzne 2.5": 3; maks. długość karty graficznej: min 420 mm, maks. 

wysokość układu chłodzenia min. 170 mm, kolor czarny; ilość zainstalowanych wentylatorów: min. 2 szt.; możliwość zainstalowania min. 6 dodatkowych 

wentylatorów 140 lub 120 mm; zasilacz ATX 2,3 o mocy min. 750 W; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość 

wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V:  EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania: ATX 24-pin; wentylator min. 120 

mm; 

regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP; certyfikaty: 80 

PLUS Bronze

klawiatura USB multimedialna np. Natec Medusa 2 Backlight czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy oraz funkcjonalności

mysz optyczna przewodowa, USB 2.0, liczba przycisków: min. 6; pokrętło: 1, kolor czarno-ciemnoszary, rozdzielczość: 800 - 1600 DPI;

inne

kabel audio-wideo HDMI: wtyczki HDMI 2x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link); długość kabla: 2 metry; pozłacane końcówki; zgodność z HDMI 

High Speed with Ethernet; transmisja audio video oraz danych ethernet; video: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p; audio: 8 PCM, Dolby 

Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD; maksymalny transfer: Typ A+C: 8.16 Gbit/s

system -

monitor

23,6", TFT PLS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms (gray-to-gray); wielkość plamki: max. 0,28 

mm; jasność: min. 250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): D-Sub, Display Port, HDMI (z HDCP), min. 2x USB 2.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack); 1x wyjście audio (stereo mini-jack); możliwość 

pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4300 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 770 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 256 GB SSD M.2 

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, IPS, dotykowy; wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 3x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), HDMI, mini Display Port, combo audio

waga do 1,5 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 56 Wh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, kompas cyfrowy, żyroskop, 

akcelerometr 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3800 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 770 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA3 

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), matowy, LED, IPS 

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 2x USB 2.0, 1x USB Typu C, HDMI, RJ-45, combo audio

waga do 1,6 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 3250 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

notebook 

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet)

1

1

1607

609

596
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notebookinne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, aluminiowa obudowa, możliwość zabezpieczenia (port 

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

typ dysku: SSD; format szerokości: 2,5'' (SFF); pojemność: min. 120 GB; interfejs: SATA3; prędkość odczytu: min. 560 MB/s; prędkość zapisu: min. 410 

MB/s; ilość operacji odczytu IOPS (maks.): 60 K; ilość operacji zapisu IOPS (maks.): 70 K; wysokość: 7.2 mm; TLC Flash (Controller SMI); LLDPC ECC 

Technology; RAID Engine & Data Shaping; SLC Caching; High TBW; DEVSLP (Device Sleep); NAND Flash Memory: Toggle TLC (3-bit MLC); TBW: 

90TB; MTBF: min. 1500000 h 

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

Typ obudowy: Tower; typ zainstalowanego procesora: ARM Cortex A15 1,4 GHz lub równoważny pod względem wydajności; pojemność zainstalowanej 

pamięci: min. 2 GB; maksymalna ilość dysków: min. 2; maksymalna pojemność urządzenia: min. 12 TB; poziomy RAID: 0/1/5/10/6, 

JBOD, X-RAID; obsługa hot-swap dysków; karta sieciowa: 2x 10/100/1000 Mbit/s; interfejsy: 1x eSATA, 2x RJ-45, 3x USB 3.0; zasilacza o mocy min. 60 

W; obsługiwane protokoły i standardy: CIFS, SMB - Service Message Block, AFP 3.3, NFS v2/v3, HTTP, HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, 

Frame Relay, SSH - Secure Shall, WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning, iSCSI - Internet SCSI, RSYNC, TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, IPv4, IPv6, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, UPnP - Universal plug-and-play, Bonjour, Link Aggregation, Jumbo 

frame support, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, NTP - Network Time 

Protocol; zarządzanie: agent wykrywająco-monitorujący RAIDar; backup z/do USB, backup do/z chmury, Time Backup; media streaming: DLNA - UPnP 

AV, serwer iTunes; S.M.A.R.T.; 2 dyski dedykowane do pracy w systemach monitoringu: typ: magnetyczny; pojemność: 4 TB; format szerokości: 3.5"; 

interfejs: SATA3; prędkość obrotowa: min. 5900 obr./min.; pamięć cache: 64 MB

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2400 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 4 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 670 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA3 

napęd 

optyczny
DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, Lan 10/100/1000

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), matowy, LED

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, D-Sub, combo audio

waga do 2,1 kg 

bateria litowo-polimerowa, min. 2-komorowa, min. 4770 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, możliwość 

zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4300 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 880 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk min. 256 GB SSD 

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, WiDi

ekran 14", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, IPS, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0 z funkcją DC-in, micro HDMI, combo audio

waga do 1,7 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 45Wh, do 7 h pracy

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowe wnętrze laptopa, 

możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

1

11

609

627

633

616

613

dysk SSD

1

2

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet)

notebook 

1

serwer plików 
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notebook

parametry

technologia druku: laserowa, kolorowa; funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku/kopiowania w czerni/kolorze: tryb normalny: do 18 

str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): czerń/kolor: do 13s; jakość druku/kopiowania w czerni/kolorze: do 600 x 600 dpi; cykl roboczy 

(miesięcznie, format A4): do 30000 stron; szybkość procesora: min. 800 MHz; kolorowy, graficzny ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7,5 cm; 

możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: usługa ePrint, AirPrint, Certyfikat Mopria, aplikacje mobilne; łączność, tryb standardowy: 1 port USB 2.0 

Hi-Speed, 1 port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-TX, port hosta USB; pojemność pamięci: min. 256 MB; podajnik na min. 150 arkuszy, podajnik 

uniwersalny na min. 1 arkusz; druk dwustronny ręczny; odbiornik papieru na min. 100 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, 10 × 

15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5); nośniki : papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, cienki, fotograficzny, 

zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartony; obsługiwane gramatury nośników: papier od 60 do 

163 g/m², pocztówki do 176g/m², papier błyszczący do 200g/m², automatyczny podajnik dokumentów (ADF) od 60 do 90 g/m²; skaner płaski, automatyczny 

podajnik dokumentów; format pliku zawierającego zeskanowany obraz: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF; 

rozdzielczość skanowania, optyczna: do 300 x 300 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); do 1200 x 1200 dpi (skaner płaski); 

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 21 str./min w czerni, do 14 str./min w kolorze; pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 

50 arkuszy; skanowanie: do poczty elektronicznej, do folderu, do napędu USB; skalowanie kopii: 25 do 400%; ilość kopii: do 99; kabel USB 1,8 m; kabel 

UTP 2 m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

serwerowa, dwuprocesorowa, odpowiednia do proponowanych procesorów; maksymalna wielkość pamięci: min. 512 GB; liczba gniazd DDR4: 8; 

czterokanałowa architektura pamięci; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC1150 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 2x 

10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza (min.): 7x PCIe 3.0/2.0 x16; USB 2.0: 4; USB 3.0: 10;  PS/2: 1; Serial ATA: 8; SATA Express: 1; M.2 

Socket 3: 1; S/PDIF; TPM: 1; COM: 1; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE; 

procesor

dwa procesory minimum 10-rdzeniowe, osiągające w teście wydajności PassMark CPU Mark łączny wynik nie gorszy niż 18500 lub procesory równoważne 

wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważne” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów 

równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów 

zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylatory do procesorów, np. SilentiumPC Fera 3 HE1224 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji 

hałasu.  

pamięć min. 64GB DDR4

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 6 GB DDR5 (192 bit), wyposażona min. w porty HDMI, 2x DVI, DisplayPort, taktowanie procesora graficznego 

(bazowe): min. 1550 MHz, taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1770 MHz, taktowanie pamięci (efektywne): min. 8000 MHz, obsługująca 

standardy DirectX 12 i OpenGL 4.5 oraz funkcje nVidia G-Sync i nVidia GameWorks, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 

8600, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie 

wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu 

oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

systemowy SSD min. 240GB, 2,5"; SATA/600; szybkość odczytu: min. 560 MB/s; szybkość zapisu: min. 530 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 

93000 / zapis 89000; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h; dodatkowo 2 dyski o pojemności min. 2TB każdy, SATA/600, 3,5", 

64MB cache, 7200 obr./min; średni czas wyszukiwania przy odczycie: max. 8,5 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie: max. 9,5 ms; stopa błędów przy 

odczycie 1:10E14  

napęd opt. DVD-REC Blu-Ray 

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5.25" zewn.: 2 szt.; ilość kieszeni 3.5" wewn.: 8 szt. kompatybilne z SDD; ilość kieszeni 2.5" wewn.:    2 szt.; złącza na 

przednim panelu: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, wejście mikrofonu, wyjście na słuchawki; zainstalowane min. 2 wentylatory (przód i tył) min. 140 mm; 

możliwość zainstalownia dodatkowych min. 6 wentylatorów do 140 mm; szerokość: do 240 mm; wysokość: do 460 mm; głębokość: do 540 mm; kolor: 

czarno-grafitowy; zasilacz modularny o mocy min. 850 W; standard zasilacza: ATX 2,4; typ PFC: aktywny; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 

8 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 8 szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek 

zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylatorów min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów 

wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OVP, SCP, UVP, OPP, OTP; certyfikat 80 PLUS Gold 

klawiatura bezprzewodowa, np. Natec PIGO, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy oraz funkcjonalności

mysz bezprzewodowa, w komplecie z klawiaturą, lub równoważna pod względem ilości przycisków i rozdzielczości

system
Windows 7 Pro PL 64 bit, lub Windows 10  Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano 

wymogami minimalnymi (*)

monitor

24,1", TFT IPS, TFT AH-IPS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,27 mm; czas reakcji matrycy: maks. 8 

ms; jasność: min. 340 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 

DVI-D, HDMI, DisplayPort, D-Sub, 3x USB 2.0, 2x USB 2.0 (typ B); wbudowany hub USB; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości 

monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne 

rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR3: 4; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC892 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza (min.): PCI: 3, PCI-E 16x: 2;  

PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 8; USB 3.0: 6;  PS/2: 1; Serial ATA: 4; SATA Express: 1; RJ-45: 1; COM: 1; gniazdo M.2 Socket 3: 1; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 

2.7, WOL by PME, PXE; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 9800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.

pamięć min. 2x8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM 1.5 V 

1

komputer stacjonarny

komputer stacjonarny

640

638

urządzenie wielofunkcyjne 

1

1

634
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518 1

notebook

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 670, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

1 szt. SSD min. 120GB SATA3 2,5", prędkość odczytu/zapisu: min. 560/360 MB/s; 3 szt. HDD min. 4TB SATA3, 3,5" 64MB cache, dedykowany do pracy 

w urządzeniach NAS; stopa błędów przy odczycie 1:10E14; odporność na wstrząsy: praca 30G / spoczynek 250G; średni czas między uszkodzeniami 

(MTBF): min. 1000000 h; technologia IntelliPower 

napęd opt. -

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): min. 3; ilość kieszeni 3,5" (wew.): min. 4; złącza I/O: min. 2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście 

słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2; możliwość zainstalowania min. 3 dodatkowych 

wentylatorów; szerokość: do 210 mm; długość: do 490 mm; wysokość: do 500 mm; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; montaż beznarzędziowy; kolor 

czarny; zasilacz ATX 2,4 o mocy min. 550 W; typ PFC aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-

pin (HDD/ODD): min. 4 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: min. 5 szt.; ilość wtyczek zasilających 

6+2-pin (PCI-E): 2 szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania: ATX 24-

pin; wentylator min. 120 mm; zabezpieczenia: OVP, OPP, UVP, SCP; certyfikat: min 80 PLUS Bronze

klawiatura USB np. A4-Tech KM-72620D czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy

mysz w komplecie z klawiaturą, DPI min. 800, czarna lub równoważna pod względem ilości przycisków i rozdzielczości

system -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2800 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 550 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA3 

napęd 

optyczny
DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, Lan 10/100/1000

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, D-Sub, combo audio

waga do 2,4 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 2200 mAh

system Windows 10 Pro PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, czytnik linii 

papilarnych, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie); mysz 

bezprzewodowa optyczna o rozdzielczości min. 1000 dpi, min. 3-przyciskowa, z kółkiem przewijania, wyposażona w nanoodbiornik; torba czarna 

odpowiednia do rozmiaru notebooka 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

Osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8700 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny”. Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB GDDR5, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 5100 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy.

dysk min. 1000 GB SATA3 min. 7200 rpm

napęd 

optyczny
DVD+/-RW DL

komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 1x USB Type-C, 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), USB 2.0, HDMI, mini DisplayPort, wyjście na słuchawki, wejście mikrofonu, RJ-45

waga do 2,4 kg

bateria litowo-jonowa, min. 6-komorowa, min. 4700 mAh

system brak

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa HD, wbudowane cztery głośniki, wbudowany mikrofon,  klawiatura podświetlana,  wydzielona klawiatura 

numeryczna, aluminiowa obudowa, aluminiowe wnętrze notebooka, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne 

zabezpieczające notebook mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

1

1

notebook

640

652

657

notebook

1
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518 1

notebook

parametry

24", TFT TN, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 2 ms; jasność: min. 

250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 12000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni; 

złącza (min.): DVI-D (z HDCP), D-Sub, Display Port, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 (typ B); 1x wyjście audio (stereo mini-jack); wbudowany hub USB; 

możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); 

wbudowane głośniki; montaż na ścianie (VESA): 100x100 mm; możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne 

zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata za pośrednictwem Wykonawcy

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4650 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 770 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 512 GB SSD

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth

ekran 13,3", rozdzielczość min. 3200 x 1800 (QHD+), LED, IPS, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB Type-C, combo audio

waga do 1,3 kg 

bateria min. 4-komorowa, min. 8800 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa min. 1Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowa obudowa, 

możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

technologia druku: termiczna, atramentowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie; szybkość druku w czerni: min. 8 str./min; 

szybkość druku w kolorze: min. 5 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): czerń - do 20 s, kolor - do 25 s; normatywny cykl pracy: 

3000 stron/miesiąc; szybkość procesora: min. 360MHz; pojemność pamięci: min. 64MB; jakość druku (najlepsza) - kolor: do 4800x1200 dpi, czerń: 

1200x600 dpi; wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej min. 5 cm; łączność, tryb standardowy: port USB 2.0, interfejs bezprzewodowy 

802.11b/g/n; mobilność: funkcja ePrint, funkcja AirPrint; standardowa pojemność podajnika papieru: min. 80 arkuszy; automatyczny podajnik dokumentów 

na 35 arkuszy; standardowa pojemność odbiornika papieru: min. 30 arkuszy; druk dwustronny: automatyczny (standardowo); obsługiwane formaty 

nośników: A4, A5, A6, B5, C6, DL; zalecana gramatura nośników: A4/koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; papier fotograficzny: do 250 g/m²; 

skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów; skanowanie do plików: JPG, TIF, PDF, GIF, BMP, PNG; rozdzielczość skanowania optyczna: do 1200 

dpi; kodowanie koloru: 24-bitowe; rozdzielczość kopii: tekst w czerni 300x300 dpi. tekst i grafika w kolorze: do 600x600 dpi; poszerzenie ustawień: 25 do 

400%; możliwość kopiowania do min. 50 kopii; prędkość przesyłania faksu: 33,6 kb/s; pamięć faksu: do 99 str.; rozdzielczość faksu: do 300 x 300 dpi; 

maks. liczba numerów szybkiego wybierania: do 99 numerów; kabel USB 1,8 m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukarka, kopiarka, skaner, fax; szybkość druku/kopiowania w czerni: tryb normalny: 

do 22 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) w czerni: do 8s; jakość druku w czerni (tryb best): do 600 x 600 dpi; cykl roboczy 

(miesięcznie, format A4): do 10 000 stron; cechy kopiarki: maksymalna liczba kopii: do 99; rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi; 

zmniejszanie/powiększanie: od 25% do 400%; cechy skanera: typ skanera: płaski, podajnik ADF na 35 arkuszy; technologia skanowania: CIS; 

oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN lub WIA; maks. format skanowania: (płaski skaner, ADF): 215,9 x 297 mm; rozdzielczość optyczna 

skanowania: do 1200 dpi w czerni, do 600 dpi w kolorze; szybkość skanowania: do 12 str./min; format pliku skanowania: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, 

PNG; prędkość przesyłania faksu: min. 3 sekundy na stronę; pamięć faksu: do 1000 stron; rozdzielczość faksu: do 300 x 300 dpi; maks. liczba numerów 

szybkiego wybierania: do 120 (119 numerów grupowych); szybkość procesora: min. 600 MHz; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: AirPrint, 

ePrint, Cloud Print 2.0, certyfikat Mopria; łączność, tryb standardowy: 1 port Hi-Speed USB 2.0, port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX, port linii 

telefonicznej (wejście/wyjście); pojemność pamięci: min. 256MB; podajnik o pojemności 150 arkuszy, druk dwustronny ręczny; odbiornik papieru na 100 

arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS); nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, 

etykiety, kartony, pocztówki; obsługiwane gramatury nośników: od 60 do 163 g/m² (ADF od 70 do 90 g/m²); kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3800 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 770 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

1

1

1662

681

671

670

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet)

urządzenie wielofunkcyjne

urządzenie  wielofunkcyjne 

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet)

1

monitor

659,3 2
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518 1

notebookdysk min. 512 GB SSD

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11ac, Bluetooth

ekran 13,3", rozdzielczość min. 3200 x 1800 (QHD+), LED, IPS, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, 1x USB Type-C, combo audio

waga do 1,3 kg 

bateria min. 4-komorowa, min. 8800 mAh

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne

czytnik kart pamięci,  kamera internetowa min. 1Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, aluminiowa obudowa, 

możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie); torba np. Dicota D30993 

lub równoważna pod względem rozmiaru, materiału z którego została wykonana oraz ilości komór i kieszeni wielkością odpowiednia do oferowanego 

komputera

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1;  PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 6; USB 3.0: 

4;  PS/2: 2; Serial ATA: 4; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA; DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 

3.0, ACPI 5.0, WOL by PME, PXE

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 6500 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.   

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4000MB, szyna pamięci min. 128-bit, obsługujaca standardy DirectX 12 i OpenGL 4.5 oraz funkcję nVidia G-Sync, 

wyposażona w gniazda DVI, HDMI i DisplayPort, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 5800, lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy.

dysk systemowy SSD min. 120GB + HDD min. 1TB, SATA/600, 3,5" 64MB cache, 7200 obr./min

napęd opt. DVD+/-RW DL 

obudowa

Midi Tower ATX; złącza I/O: porty na panelu górnym: 2x USB 3.0 (podłączane wewnętrznie), słuchawki (HD audio), mikrofon (HD audio); wysokość: do 

450 mm, szerokość: do 450 mm; głębokość: do 210 mm; wnęki zewnętrzne 5.25": 2, wnęki wewnętrzne 3.5": 2; wnęki wewnętrzne 2.5": 2; maks. długość 

karty graficznej: min. 380 mm, maks. wysokość układu chłodzenia: min. 160 mm, kolor czarny; ilość zainstalowanych wentylatorów: min. 1 szt. 120 mm; 

możliwość zainstalowania do 5 dodatkowych wentylatorów min. 120 mm; zasilacz ATX 2.31 o mocy min. 450 W; typ PFC: aktywny; średni czas między 

uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): min. 4 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): min. 2 szt.; 

ilość wtyczek zasilających Serial ATA: min. 4 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): min. 2 szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V,     P4 (4-

pin); ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania: ATX 20-pin + 4-pin; wentylator min. 120 mm; regulacja obrotów 

wentylatorów: automatyczna; zabezpieczenia: filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia; 

certyfikat min. 80 PLUS; kolor czarny

klawiatura bezprzewodowa, radiowa np. Logitech K360 czarna, lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy

mysz bezprzewodowa, np. Logitech Wireless Mouse M185 Swift Grey lub równoważna pod względem ilości przycisków, rozdzielczości i koloru

system -

monitor

19,5", TFT TN, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1366 x 768 pikseli; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 200 cd/m2; kontrast: min. 600:1 

(typowy), min. 100000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 90 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 65 stopni; złącza (min.): D-sub 15-pin, DVI-

D; możliwość pochylenia panela (tilt); kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Zastosowanie Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych i dostępu do internetu.

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora, zbudowana w oparciu o chipset A78; złącza: PCI-E x16 - 1 szt.; PCI-E x1 - 2 szt.; mini PCI-E - 1 szt. USB 2.0 - 

4 szt.; USB 3.0 - 2 szt.; RJ-45; maksymalna wielkość pamięci: min. 16 GB; wbudowany układ dźwiękowy: zgodny z HD Audio; wbudowana karta sieciowa 

10/100/1000 Mbit/s; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; wyjścia na monitor: HDMI, VGA

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4950 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy;  

pamięć 8 GB DDR3 minimum 1600 MHz

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2 GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo 

według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W 

przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk hybrydowy minimum 1 TB SATA/600 3,5", min. 7200 rpm. + Express Cache min. 8 GB 

napęd opt. DVD+/-RW DualLayer

obudowa
Mini Tower; złącza I/O z przodu obudowy: 2x USB 2.0, 1x słuchawki, 1x mikrofon,; czytnik kart pamięci; szerokość: do 160 mm; długość: do 410 mm; 

wysokość: do 360 mm; kolor czarny; zasilacz o mocy min. 280 W; 

klawiatura USB

inne Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g/n

mysz optyczna USB

695 1

komputer stacjonarny

681

komputer stacjonarny

690 1

1
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518 1

notebooksystem Windows 10 Home PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

gwarancja minimum 12 miesięcy producenta za pośrednictwem Wykonawcy

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

procesor

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2950 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 600 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 

dysk min. 512 GB SSD M.2

napęd 

optyczny
-

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, WiDi

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, EWV, dotykowy, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° 

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB Type-C, micro HDMI, combo audio

waga do 1,3 kg 

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, do 12 h pracy pomiędzy ładowaniami

system Windows 10 PL 64-bit, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, adapter micro HDMI na HDMI, adapter USB na RJ-45, 

etui, aluminiowa obudowa, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

21,5", TFT IPS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,25 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: 

min. 250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 100000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 

stopni; złącza (min.): DVI-D, DisplayPort, D-Sub, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 (typ B); 1x wyjście audio (stereo mini-jack); wbudowany hub USB; możliwość 

pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); wbudowane 

głośniki; uchwyt do MiniPC; filtr niebieskiego światła; technologia redukująca migotanie podświetlenia LED; możliwość zabezpieczenia (port Kensington 

Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kabel VGA; kabel Display Port;  kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

min. dwurdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3500 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy

pamięć min. 8 GB LPDDR3 minimum 1600 MHz

grafika

karta graficzna z obsługą dwóch monitorów i klonowania wideo (możliwość wyświetlania obrazu w pełnej naturalnej rozdzielczości na wyświetlaczu 

zintegrowanym i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 3840 na 2160 pikseli na ekranie zewnętrznym), osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 

nie gorszy niż 780 lub karta równoważna wydajnościowo według testów innymi benchmarkami (np.. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi 

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy; 

dysk min. 128 GB SSD

napęd optycz. -

komunikacja Wi-Fi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

ekran
wyświetlacz panoramiczny 13,3", z podświetleniem LED; obsługiwane rozdzielczości: 1440x900 (naturalna), 1280x800, 1152x720 i 1024x640 pikseli przy 

współczynniku kształtu obrazu 16:10; 1024x768 i 800x600 pikseli przy współczynniku kształtu obrazu 4:3

I/O
min.: 2x USB 3.0 (do 5 Gb/s); port Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s, wyjście Mini DisplayPort; możliwość obsługi urządzeń z wejściami HDMI, DVI, VGA i 

podwójnym DVI za pomocą odpowiednich przejściówek); gniazdo zasilania MagSafe 2; gniazdo na karty SDXC; gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

waga do 1,4 kg

bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 54 Wh, do 12 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny Mac OS Sierra lub nowszy

inne

wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony, wbudowana kamera Face Time HD 720p, pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z 78 

klawiszami, w tym 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek (w układzie odwróconego „T”), z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego; gładzik 

Multi-Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia, machnięcie trzema i 

czterema palcami , stukanie, dwukrotne stukanie i przeciąganie

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)     

002

711

notebook 

1

1

urządzenie wielofunkcyjne

monitor

695 1

696,1 3

699 2

notebook konwertowalny, wyposażony w zawias pozwalający na obrót ekranu o 360° i pracę notebooka w 4 trybach (laptop, podstawka, namiot i tablet)
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518 1

notebook

parametry

technologia druku: laserowa kolorowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie; szybkość druku/kopiowania A4: do 28 str./min; szybkość 

druku dwustronnego A4: do 14 obrazów/min.; czas wydruku pierwszej strony: do 15s; jakość druku w czerni: do 2400 x 600 dpi; jakość kopiowania: do 

1200 x 600dpi; jakość skanowania: do 1200 x 2400dpi (z szyby), 1200 x 600dpi (ADF), 19200 x 19200dpi (interpolowana); możliwość skanowania do e-

mail, OCR, obraz, plik, serwer poczty, ftp, USB; automatyczne drukowanie dwustronne; szybkość procesora: min. 400 MHz; łączność, tryb standardowy: 1 

port Hi-Speed USB 2.0, USB Host do bezpośredniego drukowania i skanowania z pamięci flash USB, interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX; 

pojemność pamięci: min. 256MB; wyświetlacz LCD: ekran dotykowy o przekątnej min. 9 cm; podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik 

wielofunkcyjny na 50 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy; odbiornik papieru na 150 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół), 1 

arkusz (stroną zadrukowaną do góry), prosta ścieżka papieru; obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, 

Legal, Folio; nośniki: standardowy podajnik papieru - papier zwykły i papier z recyklingu (między 60 - 105 g/m²); podajnik uniwersalny - papier zwykły, 

papier z recyklingu i obligacji (między 60 - 163 g/m²), ADF - papier zwykły i papier z recyklingu (między 64 - 90 g/m² ); kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek 

ALC671 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1;  PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 6; USB 3.0: 

4; PS/2: 2; COM: 1; RJ-45: 1; Serial ATA: 4; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, Display Port

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 6500 lub procesor równoważny wydajnościowo 

według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub 

wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.   

pamięć min. 4 GB min. 2133 MHz DDR4

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk systemowy min. 240 GB SSD + HDD 1 TB SATA/600 3,5" min. 5400 rpm, 64 MB cache, stopa błędów przy odczycie:  1:10E14

napęd opt. DVD+/-RW

obudowa
Midi Tower, ATX, złącza I/O: 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 440 mm, szerokość: do 180 mm; głębokość: do 430 mm; wnęki 

zewnętrzne 5.25": 2, 3,5": 2; kolor czarny; zasilacz o mocy min. 350 W; format ATX  

klawiatura USB przewodowa czarna

mysz USB przewodowa, optyczna czarna

system Windows 10 Pro PL 64 bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

monitor

24", TFT TN, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 2 ms; jasność: min. 

250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 20000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni; 

złącza (min.): DVI-D (z HDCP), D-Sub, HDMI, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 (typ B); 1x wyjście audio (stereo mini-jack); 1x wejście audio (stereo mini-jack); 

wbudowany hub USB; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel 

obrotowy (pivot); wbudowane głośniki; możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor 

mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym 

gwarancja minimum 2 lata producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

min. czterordzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5850 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz  

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1700 lub karta równoważna 

wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe 

lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z 

par. 3 Umowy. 

dysk SSD M.2 min. 240 GB + min. 1 TB SATA3 

napęd optycz. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000, WiDi

013,1

skaner

1

płaski A4; źródło światła: LED; technologia: CIS; rozdzielczość optyczna: min. 1200 dpi; rozdzielczość maksymlna: min. 1200 x 1200 dpi; głębia barw: kolor - 48 bitów 

wej./24 bitów wyj., skala szarości - 16 bitów wej./8 bitów wyj., czarno-biały - 1 bit; szybkość skanowania: max. 21 sek. (skala szarości, 300 dpi, A4); obszar skanowania 

(szer. x dł.): max. 216 x 297 mm (A4/ Letter), min. 12.7 x 12.7 mm; przyciski działania: Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF; interfejs USB; protokół w pełni kompatybilny 

ze standardem TWAIN

013,2

skaner

1

ręczny A4; bezprzewodowy, zasilany z akumulatora; rodzaj sensora skanera: CIS; dedykowany do skanowania książek, czasopism i gazet; skanujący bezpośrednio do 

formatu PDF lub JPEG; umożliwiający zapisywanie skanów na karcie pamięci o pojemności do min. 32 GB; umożliwiający przesyłanie danych za pomocą sieci WLAN do 

dowolnych urządzeń (iPad, iPhone, Android, PC, Mac itp.); skanowanie dokumentu, zdjęcia, wizytówki; interfejsy: USB, WLAN 802.11 b/g/n; obsługiwane karty pamięci: 

microSD, microSDHC; maksymalna długość powierzchni skanowania: do min. 1200 mm; maksymalna szerokość powierzchni skanowania: do min. 216 mm; 

rozdzielczość (optyczna): 300/600/900 dpi; waga: do 210 g;   

019

notebook

1

002 1

komputer stacjonarny

011 2
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518 1

notebookekran 15,6", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.: 2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, combo audio

waga do 2,3 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 4000 mAh

system -

inne
czytnik kart pamięci,  kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

numeryczna, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie) 

gwarancja minimum 2 lata producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4200 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć 8GB 1866 MHz DDR3L

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Obsługa dwóch monitorów 

i klonowanie wideo: możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczości 

maksymalnej 3840 na 2160 pikseli na dwóch ekranach zewnętrznych w milionach kolorów.

dysk min. 128 GB pamięci masowej flash z magistralą PCIe

napęd optycz. -

komunikacja interfejs sieci Wi-Fi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0

ekran
Przekątna 13,3" cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal (ppi); rozdzielczości 

skalowane: 1680 na 1050, 1440 na 900 i 1024 na 640 pikseli

I/O
gniazdo zasilania MagSafe 2, 2x port Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s), 2x port USB 3 (do 5 Gb/s), port HDMI, gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm, gniazdo 

na kartę SDXC

waga do 1,6 kg

bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 74 Wh, do 10 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny macOS Sierra lub nowszy

inne

wbudowane głośniki stereo, wbudowany podwójny mikrofon, wbudowana kamera Face Time HD 720p, pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z 

czujnikiem oświetlenia zewnętrznego; gładzik Force Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z 

gradacją nacisku oraz obsługujący gesty Multi-Touch; wymagane oprogramowanie: Zdjęcia, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote

gwarancja minimum 1 rok producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

021

notebook

1

024,1

element do zestawu komputerowego (stacjonarnego): przełącznik

1

typ obudowy: rack 19"; wysokość: 1U; architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet; liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 16 szt.; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 

802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow Control, half/full duplex, auto MDI/MDI-X; rozmiar tablicy adresów MAC: 

8000; prędkość magistrali wew.: 48; przepustowość: 34; bufor pamięci: 2 MB; warstwa przełączania: 2; kabel zasilający i zestaw do montażu w szafie rack 19" w 

komplecie

024,2

element do zestawu komputerowego (stacjonarnego): przełącznik

1

typ obudowy rack 19"; wysokość: 1U; architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet; SmartSwitch (WEB Managed); liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 16 szt.; liczba 

gniazd MiniGBIC (SFP): min. 2 szt.; porty komunikacji: 10/100/1000 Base-T (RJ45), 100/1000X Fiber SFP; zarządzanie przez przeglądarkę WWW; DHCP Client - 

Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131); protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login, ACL bazujący na adresach MAC, ACL 

bazujący na adresach IP i typie protokołu; obsługiwane protokoły routingu: ruting statyczny; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 

802.3ae - 10-GigabitEthernet, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - 

Virtual LANs, IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1D - Spanning Tree, 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence, Spanning Tree, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery 

Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, ToS - Type of service, QoS - Quality of Service, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, ACL - Access 

Control List; rozmiar tablicy adresów MAC: 16000; prędkość magistrali wew.: 36, bufor pamięci: 2 MB, warstwa przełączania: 2; przewód zasilający i zestaw do montażu 

w szafie rack 19" w komplecie; ochrona hasłem; port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port; zabezpieczenie przed atakami typu DoS (Denial of 

Service);

024,3

element do zestawu komputerowego (stacjonarnego): karta sieciowa

3
architektura sieci LAN: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; złącze zewnętrzne: 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet 10/100/1000); typ złącza magistrali: PCI-E 1x; obsługiwane 

protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow Control

024,4

element do zestawu komputerowego (stacjonarnego): karta sieciowa

1
architektura sieci LAN: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; złącze zewnętrzne: 1x RJ45 (Gigabit Ethernet 10/100/1000); typ złącza magistrali: PCI; obsługiwane protokoły i 

standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT

024,5

element do zestawu komputerowego (stacjonarnego): karta sieciowa

2

019 1
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notebook

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

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

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4800 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

uzasadnionych watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć 8GB 1866 MHz DDR3L

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1300 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych 

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy; możliwość jednoczesnego 

wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów; obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości 5120 

na 2880 pikseli przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów; obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 na 2304 

piksele przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów

dysk min. 256 GB pamięci masowej SSD z magistralą PCIe

napęd optycz. -

komunikacja interfejs sieci Wi-Fi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2

ekran
Przekątna 13,3" cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal (ppi); rozdzielczości 

skalowane: 1680 na 1050, 1440 na 900 i 1024 na 640 pikseli

I/O
2x port Thunderbolt 3 (USB-C) z funkcjami: ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s); gniazdo 

słuchawkowe 3,5 mm

waga do 1,4 kg

bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 54 Wh, do 10 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny macOS Sierra lub nowszy

inne

wbudowane głośniki stereo, wbudowany podwójny mikrofon, wbudowana kamera Face Time HD 720p, pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z 

czujnikiem oświetlenia zewnętrznego; gładzik Force Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z 

gradacją nacisku oraz obsługujący gesty Multi-Touch; wymagane oprogramowanie: Zdjęcia, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote; wieloportowa 

przejściówka z USB-C na cyfrowe AV

gwarancja minimum 1 rok  producenta (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry

przeznaczony do systemów monitoringu zawierajacych do 32 kamer, o pojemności min. 2TB, 3,5"; szybkość interfejsu dysku: 600MB/s; pojemność 

pamięci podręcznej: 64MB; odporność na wstrząsy; praca 30G, spoczynek 250G; poziom hałasu: do 24 dB (praca), do 23 dB (spoczynek); średni czas 

między uszkodzeniami (MTBF): min.1000000 h

gwarancja producenta, minimum 3 lata za pośrednictwem Wykonawcy

034

notebook

1

040

dysk twardy (magnetyczny)

1

interfejs: USB 3.0 - RJ45; obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8, Windows 8.1, Mac OS X 10.7 Lion; szybkość transmisji danych: Ethernet do 10 Mb/s 

(Half/Full Duplex), Fast Ethernet do 100 Mb/s (Half/Full Duplex), Gigabit Ethernet do 1000 Mb/s (Half/Full Duplex); zgodność z: IEEE 802.3: 10BASE-T, IEEE 802.3u: 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab: 1000BASE-T; obsługa Auto MDIX (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego); wsparcie dla Wake On 

Lan (WOL); obsługa IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet); obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego dupleksu oraz 

obsługa sterowania przepływem wstecz w trybie półdupleksowym; wsteczna zgodność z USB 2.0; zasilanie przez port USB

026

drukarka

1

technologia druku : laserowa monochromatyczna; szybkość druku w czerni : tryb normalny : do 30 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) : czerń : do 

9s; jakość druku w czerni: do 1200 x 1200 dpi; cykl roboczy (miesięcznie, format A4) : do 25 000 stron; szybkość procesora : 266 MHz; łączność, tryb standardowy : 1 port 

Hi-Speed USB 2.0, 1 port IEEE 1284 (parallel); pojemność pamięci : 16 MB; uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, podajnik 2 o pojemności 250 arkuszy; 

odbiornik papieru na 150 arkuszy; druk dwustronny: ręczny; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, A6, C5; maksymalny rozmiar nośnika: Legal (216 x 356 mm), 

A4 (210 x 297 mm); nośniki: papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki 

o wysokiej gramaturze; obsługiwane gramatury nośników : podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m²; podajnik 2 : od 60 do 120 g/m²; kabel USB 1,8m

028

dysk twardy

1
standardowy (nośnik magnetyczny); format szerokości: 3,5"; pojemność min. 4 TB; interfejs: SATA; szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s; prędkość obrotowa: min. 5900 

rpm; pamięć podręczna: min. 64 MB; maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: min. 180 Mb/s; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14

024,5 2

Uwaga: W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości, wykonawca musi wykazać równoważność parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanych urządzeń 

w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

Uwaga: gwarancja za pośrednictwem wykonawcy oznacza realizację przez wykonawcę (i na jego koszt) wszystkich czynności związanych z przetransportowaniem sprzętu 

od użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

Uwaga: Użyte  nazwy własne (np. drobnego sprzętu, akcesoriów) są konsekwencją złożoności przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim znacznego zróżnicowania 

potrzeb Zamawiajacego. Nazwy te mają charakter przykladowy i służą wyłacznie dokladnemu zdefiniowaniu minimalnych wymagań technicznych stawianych 

poszczególnym urządzeniom czy akcesoriom. 
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            Ryszard Lew                                                                                                                                                                                         dr Tomasz Jędrzejewski                                                                                                                                                                                          

             

Dział AparaturyNaukowej                                                                                                                                                                             Zastępca Kanclerza UMK

(*)

Za równoważny system Zamawiający uzna taki, który współpracuje z Active Directory i realizuje wszystkie jego funkcje. Za oprogramowanie równoważne Microsoft 

Widows 7 Professional (PL) i Windows 10 Zamawaijący przyjmuje oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

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.

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.

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.

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.

32.  System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

15.  Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

16.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

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.

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.

21.  Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

       czasowych.

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.

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.).

45.  Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

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.

37.  Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

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.

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);

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.

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

31.  Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.


