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Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

technologia druku: termiczna, atramentowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku w czerni: do 20 str./min; szybkość druku 

w kolorze: do 16 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): czerń - do 18 s, kolor - do 20 s; normatywny cykl pracy: 1000 stron/miesiąc; 

szybkość procesora: min. 360MHz; pojemność pamięci: 64MB; jakość druku (najlepsza) - kolor: do 4800x1200 dpi, czerń: 1200x1200 dpi; wyświetlacz LCD 

o wysokiej rozdzielczości i przekątnej min. 5 cm; łączność, tryb standardowy: Hi-Speed USB 2.0, interfejs bezprzewodowy 802.11n; mobilność: funkcja 

ePrint, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, funkcja AirPrint; standardowa pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy; standardowa pojemność 

odbiornika papieru: 25 arkuszy; druk dwustronny: automatyczny (standardowo); obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, C6, DL; zalecana gramatura 

nośników: A4: od 64 do 90 g/m²; koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; papier fotograficzny: do 250 g/m²; skaner płaski; skanowanie do plików: 

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG; rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 dpi; kodowanie koloru : 24-bitowe; rozdzielczość kopii (tekst w czerni/tekst i 

grafika w kolorze) : do 600x300 dpi; poszerzenie ustawień : 25 do 400%; kabel USB 1,8 m

                                                                             

architektura GPU: Pascal; bufor ramki: 6 GB GDDR5; szybkość pamięci: 8 Gbps; Boost Clock Relative: 1.4x; częstotliwość podstawowa: min. 1506 MHz; 

częstotliwość podwyższona: 1708 MHz; obsługiwana magistrala: PCIe 3.0; liczba rdzeni NVIDIA CUDA: 1280; szerokość interfejsu pamięci: 192 bit; 

przepustowość pamięci: 192 GB/s;  wymagane obsługiwane technologie: symultaniczna multiprojekcja, NVIDIA Ansel, NVIDIA G-Sync-Ready, NVIDIA 

GameStream-Ready, Vulkan API; Microsoft DirectX API 12 (poziom funkcji 12_1), OpenGL 4.5, obsługiwana magistrala: PCIe 3.0, certyfikacja systemu 

operacyjnego Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86; obsługa kilku wyświetlaczy, maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym: 7680x4320 przy 60 Hz, 8-

bitowa przestrzeń kolorów RGB za pośrednictwem podwójnego złącza DisplayPort lub 7680x4320 przy 60 Hz, YUV420 8-bitowy za pośrednictwem złącza 

DisplayPort 1.3; standardowe złącza wizyjne: Display Port 1.4, certyfikowany dla DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.3/1.4 Ready, HDMI 2.0b, DL-DVI; wspierane 

biblioteki CUDA, cuDNN

182,3

komputer jednopłytowy: 

preznaczony do specjalistycznych prac badawczych

1

procesor: architektura HMP z dwoma rdzeniami Denver 2/2 MB L2 + czterordzeniowy procesor ARM A57/2 MB L2; grafika nVidia Pascal, ilość rdzeni CUDA: min.256; 

wideo: kodowanie 4K x 2K, 60 Hz (HEVC), dekodowanie 4K x 2K, 60 Hz (obsługa 12-bitowej głębi koloru); pamięć: 8 GB, 128-bit LPDDR4 min. 58,3 GB/s; 

wyświetlanie: 2x DSI, 2x DP 1.2, HDMI 2.0, eDP 1.4; interfejs CSI: do 6 kamer (2 linie), CSI2 D-PHY 1.2 (2,5 Gbps/linię); PCIE: Gen 2 - 1x4 + 1x1; pamięć masowa: 32 

GB eMMC, SDIO, SATA; inne: CAN, UART, SPI, I2C, I2S, interfejsy GPIO; porty USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0; łączność: 1x Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, 

Bluetooth; wymiary płyty: szerokość do 50 mm; długość do 90 mm (400-pinowe, zgodne złącze typu płytka-płytka); zestaw powinien zawierać min. narzędzia: TensorRT, 

cuDNN, Workflow, NVIDIA DIGITS, NVIDIA VisionWorks, OpenCV; NVIDIA CUDA, biblioteki CUDA, obsługa ISP oraz obrazu z kamer i kodeków wideo; zestaw 

powinien zapewniać zgodność z systemem ROS oraz językiem OpenGL;

169

urządzenie wielofunkcyjne:

1

171,1

serwer plików NAS: 

1

obudowa wolnostojąca; procesor min 32-bitowy, min. 800Mhz; pamięć min. 256MB DDR3; min. 1 kieszeń na dysk; zgodny typ dysków: 3.5", SATA HDD, 

2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD; maksymalna pojemność wewnętrzna: 10 TB (10 TB HDD x 1); maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 16 TB; 

porty zewnętrzne: LAN RJ-45 1GbE: 1, USB 2.0: 2; Kensington Lock: 1; system plików: wewnętrzne dyski twarde: EXT4; zewnętrzne dyski twarde: EXT4, 

EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT; protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN); 

integracja z domeną usługi AD w systemie Windows: logowanie użytkowników domeny przez protokoły Samba/AFP/FTP lub aplikację File Station; 

zarządzanie dyskami twardymi: hibernacja dysku twardego, S.M.A.R.T., dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów; bezpieczeństwo: FTP przez 

SSL/TLS, automatyczne blokowanie adresów IP, zapora sieciowa, szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync, połączenie HTTPS; 

zarządzanie przechowywaniem: maks. liczba wolumenów wewnętrznych: 1; maks. liczba celów iSCSI: 10; maks. liczba jednostek LUN iSCSI: 10; 

obsługiwane typy macierzy RAID: Basic; możliwości usługi udostępniania plików: maks. liczba lokalnych kont użytkowników: 512; maks. liczba lokalnych 

grup: 128; maks. liczba folderów udostępnionych: 256; maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych: 2; maks. liczba jednoczesnych połączeń 

protokołu CIFS/AFP/FTP: 64; integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL);   

uwierzytelnienie NFS Kerberos; centrum logów; liczba zdarzeń Syslog na sekundę: 50; Cloud Station Server; Download Station; Media Server; Office; 

Surveillance Station; Video Station; VPN Server;   

  

171,2

dysk magnetyczny: 

1

kompatybilny z serwerem plików NAS z pozycji ID 171,1; pojemność: min. 4 TB; przeznaczenie: do serwerów NAS;  format szerokości: 3.5"; typ: 

magnetyczny; interfejs: Serial ATA III; pamięć cache: min. 64 MB; maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s; wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy (odczyt): 

65 G; wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 250 G; niezawodność MTBF: 1000000 godz.

182,1

okulary wirtualnej rzeczywistości:

1

okulary wirtualnej rzeczywistości o parametrach: wyświetlacz OLED; rozdzielczość: 2160x1200; odświerzanie: 90Hz; pole widzenia: 110 stopni; obszar 

roboczy: 1,5m x 3m; wbudowane słuchawki; wbudowany mikrofon; 2x kontroler dotykowy Touch, 4 przyciski, motion control, 2x trigger, wbudowany 

feedback sensors accelerometer; żyroskop; magnetometr; system pozycjonowania 360 stopni; złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0 (w komplecie dwa czujniki, 

pilot, kontroler bezprzewodowy do Xbox One)

182,2

karta graficzna:  

1
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169

urządzenie wielofunkcyjne:

1
Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja 1 rok

procesor

min. czterordzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7950 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 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. 1TB SATA HDD

napęd optycz. -

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

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, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo, 

waga do 2,3 kg 

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

system Windows 10 Home 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, wydzielona klawiatura numeryczna, podświetlana 

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

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

193

urządzenie wielofunkcyjne:

1

technologia druku: żelowa, kolorowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku: do 29 str./min; czas wydruku pierwszej strony: 

do 7s; normatywny cykl pracy: 10000 stron/miesiąc; pojemność pamięci: min. 64 MB; jakość druku: do 3600x1200 dpi; łączność, tryb standardowy: USB 2.0, 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n); standardowa pojemność podajnika papieru: 250 arkuszy; standardowa pojemność odbiornika papieru: 100 arkuszy; 

podajnik ADF; druk dwustronny: automatyczny; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, Letter, Legal, HLT, Executive, Folio, Foolscap, 

F, 16K, koperty (Com10, Monarch, C6, C5, DL); zalecana gramatura nośników: od 60 do 256 g/m²; skaner kolorowy; rozdzielczość skanowania: do 1200 dpi; 

rozdzielczość kopii:  do 600x600 dpi; poszerzenie ustawień : 25 do 400% co 1%; kabel USB 1,8 m, kabel UTP 2 m

204,1

notebook (ultrabook):

2

182,3 1

procesor: architektura HMP z dwoma rdzeniami Denver 2/2 MB L2 + czterordzeniowy procesor ARM A57/2 MB L2; grafika nVidia Pascal, ilość rdzeni CUDA: min.256; 

wideo: kodowanie 4K x 2K, 60 Hz (HEVC), dekodowanie 4K x 2K, 60 Hz (obsługa 12-bitowej głębi koloru); pamięć: 8 GB, 128-bit LPDDR4 min. 58,3 GB/s; 

wyświetlanie: 2x DSI, 2x DP 1.2, HDMI 2.0, eDP 1.4; interfejs CSI: do 6 kamer (2 linie), CSI2 D-PHY 1.2 (2,5 Gbps/linię); PCIE: Gen 2 - 1x4 + 1x1; pamięć masowa: 32 

GB eMMC, SDIO, SATA; inne: CAN, UART, SPI, I2C, I2S, interfejsy GPIO; porty USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0; łączność: 1x Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, 

Bluetooth; wymiary płyty: szerokość do 50 mm; długość do 90 mm (400-pinowe, zgodne złącze typu płytka-płytka); zestaw powinien zawierać min. narzędzia: TensorRT, 

cuDNN, Workflow, NVIDIA DIGITS, NVIDIA VisionWorks, OpenCV; NVIDIA CUDA, biblioteki CUDA, obsługa ISP oraz obrazu z kamer i kodeków wideo; zestaw 

powinien zapewniać zgodność z systemem ROS oraz językiem OpenGL;

182,4

karta sieciowa:

1

Gigabit ethernet: chipset Realtek RTL8168C; PCI-E Revision 1.1, Mini PCI-E z szybkością transferu 2,5 Gb/s Full Duplex Channel; kompatybilna wstecznie z 

siecią 10/100BASE-T; automatyczna negocjacja szybkości transmisji danych 10/100/1000 Mb/s; w pełni zgodna z kodowaniem IEEE 802.1P Layer 2 Priority; 

obsługa tagowania IEEE 802.1Q VLAN; obsługa standardu IEEE 802.3az Draft 3.0 (EEE); wykrywanie Crossover oraz automatyczna korekcja; 

1

kabel: 

2
patchcord RJ45 Cat5e Ethernet, 100% z miedzi, zaciskany i zgrzewany fabrycznie, długość 10m

192

182,5

notebook: 
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169

urządzenie wielofunkcyjne:

1

procesor

min. dwurdzeniowy 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 800 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 optycz. -

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

ekran 13,3", rozdzielczość min. 3200 x 1800 (QHD+), matowy, LED, IPS

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB Typu-C, Micro HDMI, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 1,3 kg 

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, min. 4900 mAh

system Windows 10 Home 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, podświetlana klawiatura 

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta producenta komputera odpowiednia do proponowanego procesora

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 6500 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. 8 GB LPDDR4 SDRAM 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2GB GDDR5 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 2850 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 hybrydowy SATA min. 1 TB + 64 GB cache

napęd opt. -

obudowa zintegrowana z monitorem 

klawiatura Bluetooth producenta komputera 

mysz Bluetooth producenta komputera 

I/O Wi

‑

Fi 802.11ac zgodny z IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0; wbudowany Xbox Wireless; 4x USB 3.0, Mini Display Port; wyjście słuchawkowe jack 3,5 

mm

inne
czytnik kart pamięci; wbudowane dwa mikrofony; wbudowana kamera "face sign-in" o rozdzielczości min. 5 Mpix z możliwością nagrywania w standardzie 

1080p; wbudowane głośniki stereo; wbudowany moduł TPM; pióro do ekranu dotykowego dedykowane przez producenta komputera; kolor srebrny

monitor                                                                                                                                                                                                                                
zintegrowany z komputerem wyświetlacz dotykowy (multitouch 10-punktowy) o przekątnej min. 28", rozdzielczość min. 4500 x 3000 (3:2, 192 DPI); 

kontrast min. 1100:1; ustawienia kolorów: sRGB, DCI-P3, Vivid Color Profiles

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

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 65 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 45 dni będzie punktowany jak 45 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

204,1 2

204,2

drukarka kolorowa laserowa:

1

technologia druku: laserowa kolorowa; funkcje standardowe: drukowanie; funkcje dodatkowe: NFC, drukowanie mobilne, WPS; prędkość procesora: min. 400 

MHz; pamięć (standardowo): min. 64 MB; łączność: Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Base-TX, bezprzewodowe 802.11b/g/n; miesięczny cykl pracy: do 20 000 

stron; szybkość druku: do 18 str./min w formacie A4 (mono), do 4 str./min w formacie A4 (kolor); czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości: do 14 s 

(mono), do 26 s (kolor); jakość druku: wyjściowa do 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bity); druk dwustronny: ręcznie; podajnik papieru: min. 150 arkuszy; 

odbiornik papieru: min. 50 arkuszy; rodzaj papieru: zwykły, cienki, dokumentowy, zadrukowany, ekologiczny, etykiety, karton, gruby, bawełniany, kolorowy, 

błyszczący; rozmiar papieru: 76 x 152,4 mm ~ 216 x 355,6 mm; gramatura papieru: 60 - 220 g/m²; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

210,1

komputer All-in-One: 

1

210,2

urządzenie wskazujące: 

1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 65 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 45 dni będzie punktowany jak 45 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 65 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 45 dni będzie punktowany jak 45 dniowy.

gwarancja producenta - minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB min. 3000Mhz (O.C.); liczba gniazd DDR4: 4; obsługa technologii 

Hyper-Threading; wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza 

(min.): PCI-E 16x: 2;  PCI-E 1x: 2; PCI: 2; USB 2.0: 6; USB 3.0: 6; USB 3.1: 1; PS/2: 2; COM: 1; RJ-45: 1; M.2: 1; Serial ATA: 4; obsługa układów VGA 

zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, 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. 32 GB (2x 16GB) min. 3000 MHz DDR4 C15

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 8GB GDDR5X, szyna pamięci min. 256-bit, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min. 1600 MHz, 

taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1750 MHz, taktowanie pamięci (efektywne): min. 10000 MHz, typ złącza magistrali: PCI-E 3.0, złącza 

wideo: DVI, HDMI, DisplayPort - 3 szt., obsługująca standardy DirectX 12, OpenGL 4.5 i Open CL, technologię NVIDIA SLI oraz wiele monitorów, 

osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 11800, 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. 1 TB SATA3 7200rpm, 64 MB cache 3,5", odporność na wstrząsy: praca 65G (odczyt) / spoczynek 350G; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; 

głośność w czasie pracy: max. 3 B; drugi dysk: SSD min. 480 GB, SATA3 2,5", 7 mm; szybkość odczytu: min. 550 MB/s, szybkość zapisu: min. 500 MB/s, 

losowa wartość IOPS (4K): odczyt 90000, zapis 35000, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h

napęd opt. -

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 470 mm; głębokość: do 540 mm; kolor: 

czarno-grafitowy; zasilacz modularny o mocy min. 750 W; standard zasilacza: ATX 2,4; typ PFC: aktywny; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 7 

szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 8 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 4 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; zabezpieczenia: OVP, SCP, UVP, OPP, OTP; certyfikat 80 PLUS Gold 

klawiatura -

mysz -

system -

monitor

23,8", TFT AMVA, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: 

min. 250 cd/m2; kontrast: min. 3000:1 (typowy), min. 12000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 

stopni; złącza (min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP), 1x wyjście audio (stereo mini-jack), 1x USB 2.0 (typ B), 2x USB 2.0; 

wbudowany hub USB; możliwość pochylenia panela (tilt); wbudowane głośniki; możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie 

równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

210,2 1

urządzenie wskazujące kompatybilne z komputerem z ID 210,1, umożliwiające interakcję zarówno bezpośrednio z ekranem dotykowym (wykrywalne przez 

dotykowy ekran pojemnościowy), jak i z powierzchni biurka za pośrednictwem technologii Bluetooth, dedykowane do tworzenia grafik 2D/3D, projektowania, 

edycji zdjęć oraz przygotowywania rozbudowanych prezentacji, umożliwiające jednoczesne wykorzystanie obu rąk w pracy (np. obsługa menu, zmiana koloru, 

obracanie zdjęcia itp. bez konieczności odrywania rysika od ekranu); łączność: Bluetooth; częstotliwość: 2,4GHz; zasięg: 2m; 

211,2

komputer:

1

211,1

okulary holograficzne rozszerzonej/mieszanej rzeczywistości: 

przeznaczone do prac badawczych

1

optyka: soczewki holograficzne (falowody); 2 silniki światła HD 16: 9; automatyczna kalibracja odległości źrenic; rozdzielczość holograficzna: 2.3M punktów 

świetlnych; gęstość holograficzna: > 2,5k punktów świetlnych na radian); czujniki: 1x IMU, 4x kamery zrozumienia środowiska, 1x kamera głębi ostrości, 1x 

kamera wideo 2MP z funkcją fotografowania HD, mixed reality capture, 4 mikrofony, 1x czujnik światła otoczenia; funkcje zrozumienia człowieka: 

przestrzenny dźwięk, śledzenie wzroku, wejście gestykularne, wsparcie głosowe; I/O + łączność: wbudowane głośniki, gniazdo audio jack 3,5 mm, regulacja 

głośności i jasności, przycisk Power, diody statusu baterii, Wi-Fi 802.11ac, 

Micro-USB 2.0; przetwarzanie danych: procesor 32-bitowy, Holographic Processing Unit (HPU 1.0); zasilanie: czas pracy: min 2 h, (w trybie standby do 2 

tygodni), możliwość pracy podczas ładowania, chłodzenie pasywne; waga: do 600g; pamięć: min. 64GB Flash, min. 2GB RAM; system operacyjny: Windows 

10 lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*); wyposażenie zestawu: okulary 

holograficzne, clicker, etui, ściereczka z microfibry, ładowarka, kabel Micro-USB 2.0

216

komputer: 

1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; obsługa technologii Hyper-Threading; 

wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC892 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 

3;  PCI-E 1x: 2; PCI: 1; USB 2.0: 6; USB 3.1: 8; PS/2: 1; RJ-45: 1; SATA Express: 1; M.2: 1; Serial ATA: 6; obsługa układów VGA zintegrowanych w 

procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, HDMI, VGA

procesor

procesor minimum 2-rdzeniowy, 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 watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 

3 Umowy.   

pamięć min. 8 GB (2x 4GB) min. 2133 MHz DDR4 CL14

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2GB z szyną pamięci min. 128-bit, 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. 1 TB SATA3 7200rpm, 64 MB cache 3,5", odporność na wstrząsy: praca 65G (odczyt) / spoczynek 350G; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; 

głośność w czasie pracy: max. 3 B

napęd opt. DVD+/-RW DL

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 3,5" (zew.): 1; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 1; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 3; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 4; złącza I/O: 2x 

USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: 2; 

maksymalna liczba wentylatorów: min. 3; szerokość: do 470 mm; długość: do 180 mm; wysokość: do 430 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; kolor 

czarny; zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 500 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 

100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 3; ilość 

wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 1; typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin); ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4): 1; typ złącza zasilania ATX: 

20-pin + 4-pin; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: 

UVP, OVP, SCP, OPP

klawiatura -

mysz -

system -

monitor -

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

serwerowa, odpowiednia do proponowanego procesora; format Thin mini-ITX (17x17x2 cm); maksymalna wielkość pamięci: min. 16 GB; liczba gniazd 

DDR3: 2; obsługa technologii iAMT 11.0 & vPRO; zintegrowane 8 gigabitowych portów LAN 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-Express x4: 1; mini-

PCI Express o rozmiarze full-size: 1; GPIO: 1; SIM Card: 1; wewnętrzne złącze obrazowe HDMI; USB 2.0: 2; USB 3.0: 2; PS/2: 1; 6 portów SATA 6 Gbps 

(z obsługą RAID 0, 1, 5, 10, JBOD); obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, TDP max. 35W, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5400 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 niskoprofilowy odpowiedni do procesora np. Noctua NH-L9i lub równoważny pod względem efektywności chłodzenia 

i rozmiaru  

pamięć min. 8 GB SODIMM DDR3 min. 1600 MHz CL11  

grafika zintegrowana

dysk

min. 2 TB SATA3 7200rpm, 64 MB cache 3,5", odporność na wstrząsy: praca 65G (odczyt) / spoczynek 300G; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; 

głośność w czasie pracy: max. 3,4 B; drugi dysk: SSD 256 GB, SATA3, 2,5", szybkość odczytu: min. 550 MB/s, szybkość zapisu: min. 520 MB/s; losowa 

wartość IOPS (4K) - odczyt 100000, zapis 90000

napęd opt. -

obudowa

serwerowa rack 19" 3U; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 7; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość wentylatorów: 4 szt.; wysokość: do 133 mm; szerokość: do 450 

mm; długość: do 430 mm; I/O: 2x USB; chłodzenie: wentylatory: min. 2x 80 mm z przodu i 2x 60 mm na tylnej ścianie; kolor czarny; zasilacz sieciowy o 

mocy min. 400W; standard zasilacza (ATX) 2,4; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 

4-pin (HDD/ODD): 3; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2; 

typ wtyczki zasilającej +12V EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 

135 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, 

OPP; certyfikat  80 PLUS Gold

klawiatura -

mysz -

system -

inne Gniazdo 2xUSB 2.0 na śledziu (bracket); adapter HDMI 19 pin męskie do DVI-D 24+1 żeńskie max. 20 cm (bez złącza)

monitor -

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

217

serwer:

1

216 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



pno_15/2017

ZP-039/2017

Załącznik 5

strona 6/14

ID
parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

                                                                             

169

urządzenie wielofunkcyjne:

1

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; obsługa technologii Hyper-Threading; 

wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 

1;  PCI-E 4x: 1; PCI-E 1x: 2; PCI: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1 Gen 1: 4; USB 5Gb/s: 1; PS/2: 1; RJ-45: 1; M.2: 1; COM: 1; Serial ATA: 6; obsługa układów 

VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, VGA

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7300 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. SilentiumPC Fera 3 HE1284 v2 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i poziomu emisji hałasu;

pamięć min. 16 GB (2x 8GB) min. 2133 MHz DDR4 CL13

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB GDDR5, szyna pamięci: min. 256 bit, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min 1340 MHz, taktowanie 

procesora graficznego (boost): min. 1350 MHz,

taktowanie pamięci (efektywne): min. 7000 MHz, maksymalna rozdzielczość obrazu : min. 7680 x 4320 pikseli, obsługująca wiele monitorów, obsługująca 

standardy DirectX 12 i OpenGL 4.5, wyposażona w złącza: min. DVI: 1 szt., HDMI: 1 szt., DisplayPort: 3 szt., osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 

wynik nie gorszy niż 7900, 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. 2 TB SATA3 7200rpm, 64 MB cache 3,5", stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; szybkość wewnętrzna danych: 210 Mb/s; średni czas odszukiwania: 

8.5 ms; czas wyszukiwania między ścieżkami: 1 ms; średnie opóźnienie: 4.16 ms

napęd opt. DVD+/-RW DL

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 3; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 2; złącza I/O: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x czytnik 

kart SDXC, 1x słuchawki (HD audio), 1x mikrofon (HD audio), 2x trzystopniowy regulator obrotów (max 5 wentylatorów); liczba zainstalowanych 

wentylatorów: 3 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 5; szerokość: do 230 mm; długość: do 485 mm; wysokość: do 470 mm; ilość slotów 

w obudowie: 7 szt.; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 750 W; standard zasilacza (ATX): 2,31; typ PFC: aktywny; średni czas między 

uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 67-47 Hz / 12-6 A; obciążalność linii +5 V: min. 18 A; obciążalność linii +3,3 V: min. 

18 A; obciążalność linii +12 V: min. 62 A; obciążalność linii -12 V: min. 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: min. 3 A; max. obciążenie łączne linii +12 V: 

744 W; max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; złącza zasilania: 1x 24-pin ATX, 2x 4+4-pin ATX/EPS12V, 4x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-pin 

MOLEX, 9x 5-pin SATA; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); 

zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat 80 PLUS Gold;

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Logitech Desktop MK120 lub równoważna pod względem ilości i rozkładu klawiszy

mysz optyczna przewodowa USB czarna, w komplecie z klawiaturą

system -

monitor

dwa monitory 27", TFT IPS, LED matowy; zalecana rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,24 mm; czas reakcji matrycy: 

maks. 5 ms; jasność: min. 350 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), min. 5000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia 

pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): DVI, HDMI, Display Port; wbudowane głośniki; obsługa FreeSync; redukcja migotania; filtr światła niebieskiego; 

możliwość pochylenia panela (tilt); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor 

mechanicznie); kabel HDMI; kabel DisplayPort kolor czarny

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

Moc wyjściowa: 330W/550VA; napięcie wyjściowe: 230V; częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50 Hz; topologia: Line 

Interactive; typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusiody; złącza wyjściowe:

IEC 320 C13 - 3 (selector_surgetitle), IEC 320 C13 - 3 (zasilanie zapasowe), IEC Jumpers - 2 (zasilanie zapasowe); czas przełączania: 6ms (typowe), 10ms 

(maksymalnie); nominalne napięcie wejściowe: 230V; częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie); typ gniazda wejściowego: IEC-

320 C14; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 176 - 282V; zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 155 - 290V; 

maksymalny prąd wejściowy: 6.0A; typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu; typowy czas 

ładowania: 12 godzin; oczekiwana żywotność akumulatora: 3-5 lat; czas podtrzymania: obciążenie 100% - min. 3 min., obciążenie 50% - min. 12 min.; intrfejs: 

USB; panel sterowania: wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD; alarm dźwiękowy: przy zasilaniu z akumulatora, alarm przy bardzo niskim 

poziomie naładowania akumulatora, ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie; klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 420 dżuli; 

ochrona linii danych: przewód sieciowy — Ethernet 10/100/1000 Base-T (złącze RJ-45);

218,2 1

video grabber:

przeznaczony do budowy aparatury naukowej

funkcje urządzenia: przechwytywanie sygnału wideo; przechwytywanie sygnału audio; typ złącza magistrali: USB 2.0;

złącza wejścia/wyjścia: USB 2.0, 1x wejście AV-IR (S-Video + Composite + Audio R/L + IR); standard kodowania audio/wideo: MP3, DivX, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4; obsługa cyfrowego sygnału audio/video; złącze 1: USB 2.0 A męskie; złącze 2: RCA (S-VHS); złącze 3: S-Video; standard PAL: 720 x 

576 @ 25fps; standard NTSC: 720 x 480 @ 30fps; po podłączeniu do PC: 1024 x 768 bądź wyższa

218,3 1

zasilacz awaryjny UPS:

218,1

komputer: 

1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5100 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 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 

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

dysk min. 512 GB SSD M.2 PCIe, kontroler dysku: NVMe, prędkość odczytu: min 2150 MB/s, prędkość zapisu: min 1200 MB/s

napęd optycz. -

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

ekran 14,1", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O
min.: 3x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB type-C (z Tunderbolt 3), HDMI, RJ-45, złącze stacji dokującej, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe 

combo 

waga do 1,35 kg (z baterią) 

bateria litowo-polimerowa z technologią Power Bridge, min. 6-komorowa (3+3), min. 9 godz. pracy na baterii 

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

(*)

inne

czytnik kart pamięci (min. SD, SDHC, SDXC, MMC), kamera internetowa min. 1Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana 

klawiatura wyspowa, czytnik linii papilarnych, układ szyfrowania TPM, czytnik Smart Card, obudowa z aluminium i magnezu, kolor czarny

wbudowany moduł GPS, wzmocniona konstrukcja

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata w miejscu eksploatacji, next business day

1

uchwyt monitora: 

218,3 1

notebook: 

220 1

222

urządzenie wielofunkcyjne:

1

218,6

przewód HDMI-HDMI: 

1

kabel przeznaczony do łączenia odbiorników satelitarnych HD, konsol do gier jak i komputerów do odbiorników telewizyjnych; do transmisji zarówno obrazu 

jak i dźwięku; długość: 5m; AWG: 28 (0.321mm); dwa filtry; standard HDMI v1.4; transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160; transmisja 

obrazu w rozdzielczości FullHD; funkcja Deep Color – przesył obrazu w 48bit; transmisja obrazu 3D; zwrotny kanał audio; kanał Ethernet

218,7

przewód HDMI-DVI: 

1

rodzaj kabla: audio-video; wtyczka HDMI: 1x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link); wtyczka DVI: 1x męska DVI-D (Single Link) 18+1; długość kabla: 5 

metrów; pozłacane końcówki; kolor kabla: czarny; złaczka DVI z dodatkowymi wkrętami; obsługa FullHD

uchwyt przeznaczony dla monitorów w rozmiarze 23"- 42"; pochylenie w pionie: -15 / +15 stopni; obrót w poziomie: 

-90 / +90 stopni; poziomowanie: -4 / +4 stopnie; nośność uchwytu: min. 25 kg; odległość telewizora od ściany: 55 - 440 mm; standard mocowania: VESA 

75x75, 100x100, 200x100, 200x200218,5 2

stacja dokująca: 

stacja dokująca dual HDD USB 3.0. + funkcja clone offline; aluminiowa obudowa; podłączenie do PC: USB3.0 przewód o długości min. 1m; podłączenie 

dysków: SATA; diody LED: zasilanie, stan klonowania; włącznik/wyłącznik zasilania; złącze do zewnętrznego zasilacza 12V 3A; przycisk Offline Clone; 

współpraca z systemami: Mac OS, Linux oraz Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10 (32 i 64bit)218,4
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; obsługa technologii Hyper-Threading; 

wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC1220 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 

16x: 3; PCI-E 1x: 3;  USB 2.0: 6; USB 3.1: 10; PS/2: 1; RJ-45: 1; M.2: 2; Serial ATA: 6; układ RAID: 6xSATA; obsługa RAID 0 i RAID 1 dla urządzeń 

pamięci masowej M.2; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 11900 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. SilentiumPC Fortis 3 HE1425 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i poziomu 

emisji hałasu;

pamięć min. 16 GB (2x 8GB) min. 2400 MHz DDR4 CL15

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB GDDR5, szyna pamięci: min. 128 bit, taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1200 MHz, taktowanie 

pamięci (rzeczywiste): min. 1750 MHz, taktowanie pamięci (efektywne): min. 7000 MHz, maksymalna rozdzielczość obrazu : min. 3840 x 2160 pikseli, 

obsługująca wiele monitorów, obsługująca standardy DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 i Shader Model 5.0, obsługująca technologię AMD 

CrossFire/CrossFireX, wyposażona w złącza: min. DVI: 1 szt., HDMI: 1 szt., DisplayPort: 1 szt., osiągająca w teście 3DMark Fire Strike Extreme (physics) 

wynik nie gorszy niż 14000, 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. 240 GB, SATA3 2,5", szybkość zapisu: 530 MB/s, szybkość odczytu: 560 MB/s; wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G; 

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G; niezawodność MTBF: min. 2000000 godz.; 2x dysk HDD min. 8TB SATA3 3,5", 7200rpm, cache 

min. 256 MB, przeznaczony do pracy przy pełnym obciążeniu w trybie 24/7; maks. wewnętrzna szybkość transmisji: 210 Mb/s, średni czas między 

uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h; stopa błędów przy odczycie: 1:10E15; 1x dysk HDD min. 4TB SATA3 3,5" cache 64 MB 

napęd opt.

funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; technologia optyczna (zapis): CD/DVD/Blu-ray; technologia optyczna (odczyt): CD/DVD/Blu-ray; maksymalna 

pojemność nagrywanego nośnika: 128 GB; czas dostępu (CD): 150 ms; czas dostępu (DVD): 160 ms; czas dostępu (Blu-ray): 180 ms; interfejs: Serial ATA; 

odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM; odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, DVD-

ROM; odczytywane formaty dysków (Blu-ray): BD-R (SL), BD-R (DL), BD-R (TL), BD-R (QL), BD-RE (SL), BD-RE (DL), BD-RE (TL), BD-ROM (SL), 

BD-ROM (DL); klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48x; klasa szybkości zapisu CD-R: 48x, CD-RW: 24x; klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16x; klasa 

szybkości zapisu DVD-R: 16x, DVD-RW: 6x, DVD+R: 16x, DVD+RW: 8x; klasa szybkości odczytu: DVD-RAM: 5x; klasa szybkości zapisu DVD-RAM:  

5x; klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12x; klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8x; klasa szybkości odczytu DVD-R 

(dwuwarstwowa): 12x; klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 8x; klasa szybkości odczytu BD-ROM (SL): 12x, BD-ROM (DL): 8x, BD-R (SL): 

12x; klasa szybkości zapisu BD-R (SL): 16x; klasa szybkości odczytu BD-R (DL): 8x; klasa szybkości zapisu BD-R (DL): 12x; klasa szybkości odczytu BD-

RE (SL): 8x; klasa szybkości zapisu BD-RE (SL): 2x;

klasa szybkości odczytu BD-RE (DL): 6x; klasa szybkości zapisu BD-RE (DL): 2x

223

skaner: 

1

płaski A4; rozdzielczość skanowania 4.800 DPI (poziomo x pionowo); rozdzielczość optyczna: 4.800 DPI x 9.600 DPI; gęstość optyczna: 3,2 Dmax; głębia 

kolorów: wejście: 48 bit kolor, wyjście: 48 bit kolor; źródło światła: technologia diodowa ReadyScan; obsługiwane klisze - TPU: 35 mm klisza filmowa: 6 

klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki; funkcje skanowania: spadek gęstości kolorów RGB, automatyczny podział na obszary, poprawa koloru RGB, 

poprawa tekstu, maskowanie nieostrości; formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do szukanego PDF; przyłącza: 

złącze USB 2.0; załączone oprogramowanie: ABBYY FineReader Sprint 8.0 lub nowsze (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 lub nowsze (Windows)

225 1

komputer: 

222 1

technologia druku: laserowa monochromatyczna; format: A4; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; zitegrowana platforma deweloperska 

umożliwiająca dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika; szybkość druku: min. 40 str./min; czas nagrzewania: do 21s; czas wydruku/kopiowania 

pierwszej strony: do 9s (z trybu gotowości); rozdzielczość: jakość 1200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi (kopia), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni 

(skan); dodatkowe możliwości drukowania: AirPrint, bezpośrednie drukowanie szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, 

bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera; dodatkowe 

możliwości kopiowania: skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, 

program, automatyczny wydruk w dupleksie, łączenie kopii, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety, wybór zaczernienia kopii; typy ekspozycji: Auto, 

ręczny: 9 stopni; zakres zoom-u: 25-400% co 1%; kopiowanie wielokrotne: 

1- 999; cechy skanera: kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, fax, 

SMB/FTP folder, druk) na raz; szybkość skanowania: 40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b, 300 dpi, A4, kolor); skan do Email, do 

FTP, do SMB, do USB Host, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, network); typ pliku: PDF (wysoka kompresja, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS; 

czytnik obsługujący karty Gemalto Mifare; licencja CAK; łączność, USB 2.0 (Hi-Speed), 2x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet, slot na opcjonalny wewnętrzny 

interfejs lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD / SDHC; szybkość procesora: min. 667 MHz; pojemność pamięci: min. 1024 MB; ekran dotykowy 

LCD o przekątnej min. 17 cm;  dupleks w standardzie; podajnik papieru standardowy na 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy; dwustronny 

podajnik oryginałów na 75 arkuszy; odbiornik papieru na 250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, 

A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (od 70x148 do 216x356 mm); obsługiwana gramatura: 60 - 220 g/m²; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 3,5" (zew.): 1; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 1; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 4; złącza I/O: 2x 

USB 2.0, 1x USB 3.0; 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: 1; 

maksymalna liczba wentylatorów: 6: szerokość: do 200 mm; długość: do 490 mm; wysokość do 430 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; boczny kanał 

wentylacyjny; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz 

sieciowy o mocy min. 700 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek 

zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek 

zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2 szt. typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin), EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ 

złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora automatyczna (w zależności od obciążenia 

zasilacza); zabezpieczenia: UVP,    OVP, SCP, OPP

klawiatura
bezprzewodowa, radiowa, multimedialna, USB, odporna na zalanie, czarna, np. Logitech Wireless Desktop MK270 lub równoważna pod względem ilości i 

rozkładu klawiszy

mysz optyczna bezprzewodowa USB czarna, w komplecie z klawiaturą

system -

monitor -

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

uwagi

węzeł obliczeniowy musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego klastrem, opartym o architekturę HPE Apollo 2000, przy 

zachowaniu:

- wymienności węzłów pomiędzy obudowami,

- wymienności dysków pomiędzy obudowami,

- podejścia do zarządzania przy wykorzystaniu interface’u iLO i oprogramowania Cluster Management Utility,

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 65 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 45 dni będzie punktowany jak 45 dniowy.

gwarancja
minimum 5 lat w miejscu eksploatacji, z reakcją serwisu producenta następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii. Uszkodzone dyski 

pozostają własnością Zamawiającego.

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

246,1

skaner 3D:

1

przenośny skaner 3D; zakres pracy: od 0,2m do 1,6m; pole widzenia: poziom: 45°, pion: 57,5°, ukośnie: 69°; wielkość skanowanych obiektów: min. 0,2m x 

0,2m x 0,2m, max: 2m x 2m x 2m; głębokość obrazu: 640(w) x 480(h) px; rozdzielczość przestrzenna x/y / 0,5m: 0,9mm; rozdzielczość głębokości / 0,5m: 

1mm; maksymalna przepustowość obrazu: 30 fps; rozmiar obrazu kolorowego: 1920(w) x 1080(h) px; interfejs: USB 3.0; maksymalne rozmiary skanera: 

szerokość: do 13cm, wysokość: do 18cm; głębokość: do 3,5cm; kabel USB 1,8m   

247

notebook: 

1

240

urządzenie wielofunkcyjne:

1

technologia druku: atramentowa; maksymalny rozmiar papieru: A4; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku w czerni: do 11 

ipm (27 str./min w trybie szybkim); szybkość druku w kolorze: do 6 ipm (10 str./min w trybie szybkim); pojemność pamięci: 64MB; jakość druku: do 6000 x 

1200 dpi; wyświetlacz LCD; łączność: Hi-Speed USB 2.0, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n; mobilność: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan; 

standardowa pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy; standardowa pojemność odbiornika papieru: 50 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, LTR, 

EXE, A5, A6, Foto, Indexcard, Foto-2L, Koperty C5, Com-10, Koperty DL, Monarch; zalecana gramatura nośników: od 64 do 220g /m²; skaner płaski; 

szybkość skanowania: do 4s w mono i do 5s w kolorze; skanowanie do: email, obraz, plik; rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 x 2400 dpi, 

interpolowana: do 19200 dpi; rozdzielczość kopii: do 1200 x 1200 dpi; szybkość kopiowania: do 5 ipm (mono) i do 3 ipm (kolor); kabel USB 1,8 m

231

komputer - węzeł obliczeniowy:

1

1) obudowa Apollo 2000, model r2800, z 2 zasilaczami po 1400 W i nadmiarowymi wentylatorami; 

2) Dwa serwery HPE XL170r Gen9 każdy wyposażony w: 

    - 2x Intel Xeon E5-2660v4 (2.0 GHz, 14 rdzeni, 35 MB cache, 105 W), 

    - 256 GB pamięci operacyjnej (8 DIMM’ów po 32 GB, taktowanych zegarem 2400 MHz), 

    - kontroler dyskowy Smart Array P440, z 4 GB podtrzymywanej flash’em pamięci podręcznej, 

    - 2-portową kartę sieciową Ethernet 10 Gb/s z gniazdem TP, z chipset’em Intel X540, 

    - wbudowaną na płycie głównej 2-portową kartę sieciową Ethernet 1 Gb/s z gniazdem TP,

    - interface zarządzający iLO4, oferujący m.in. zdalne monitorowanie stanu sprzętu, sterowanie poborem mocy i chłodzeniem, konsolę tekstową i graficzną, a 

      także zdalne media z możliwością uruchomienia z nich systemu

    - oprogramowanie Cluster Management Utility (CMU) służące do instalacji oprogramowania systemowego, zarządzania klastrem i monitorowania jego 

pracy,

    - komplet kabli zasilających do podłączenia serwerów do listew PDU, oraz kabli sygnałowych do podłączenia serwerów do przełącznika sieciowego, 

3) 1x dysk HDD 2.5”, 1.8 TB, SAS, 12 Gb/s, 10 kRPM

225 1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2850 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 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 optycz. DVD+/-RW DL

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

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

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

waga do 2,0 kg (z baterią) 

bateria litowo-jonowa, 3-komorowa, min. 3000 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) 

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1800 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 DDR3L min. 1600 MHz 

grafika zintegrowana

247 1

248,1

system awaryjnego zasilania do podtrzymania pracy sieci komputerowej przeznaczonej do podniesienia warunków kształcenia, złożony z bloku 10 

szt. zasilaczy awaryjnych o niżej wymienionych parametrach minimalnych:

1

moc wyjściowa: 700W/1.4 kVA; napięcie wyjściowe: 230V; częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60 Hz +/-1 Hz; częstotliwość 

na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60 Hz +/-1 Hz; topologia: line interactive; typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusiody; złącza 

wyjściowe: 2x IEC Jumpers (zasilanie zapasowe), 6x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe); czas przełączania: 8ms (typowy), 10ms (maksymalny); nominalne 

napięcie wejściowe: 230V; częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie); typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14; długość 

przewodu zasilania: min. 1.2 m; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 150 - 280V; typ wymaganej ochrony na wejściu: wyłącznik 3-polowy; 

maksymalny prąd wejściowy: 6.0A; wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu: 0.5; typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator 

kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu; typowy czas ładowania: 8 godzin; czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: min. 2 min.; czas podtrzymania 

przy obciążeniu 50%: min. 11 min.; interfejs: USB; panel sterowania: wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online, zasilanie akumulatorowe, 

wskaźniki "wymień baterię" i "przeciążenie"; alarm dźwiękowy: alarm przy zasilaniu z akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania 

akumulatora, ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie; klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 273 Dżule, ochrona linii danych, 

ochrona modemu/faksu, RJ-11;

248,2

przełącznik sieciowy:

1

typ obudowy: rack 19" 1U; architektura sieci LAN: GigabitEthernet, 10 GigabitEthernet; SmartSwitch (WEB Managed); liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 

szt.; liczba gniazd 10GB SFP+: 2 szt.; liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.; porty komunikacji: console port; zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: CLI, 

Telnet, TFTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, DHCP Client (RFC 2131), SNTP, ICMP (RFC792), RMON, zarządzanie przez przeglądarkę WWW; 

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: ACL bazujący na protokole 802.1p, ACL bazujący na sieciach VLAN, ACL bazujący na adresach MAC, ACL 

bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na Diffserv (DSCP),   ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP; obsługiwane protokoły 

routingu: ruting statyczny; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3ae - 

10-GigabitEthernet, IEEE 802.3x - Flow Control, Auto Negotiation, half/full duplex, Jumbo frame support, IGMP 

(v. 1, 2) Snooping, klonowanie adresu MAC, MLD Snooping, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1s - 

Multiple Spanning Tree, loop back detection, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, Port Mirror, LLDP - Link Layer Discovery Protocol, IEEE 

802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1p - Priority, Bandwidth control, Port Security, Storm control, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, SSL - Secure Sockets Layer, 

IEEE 802.1x - Network Login, RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników, IPv6; rozmiar tablicy adresów MAC: 16000; algorytm przełączania: Store-

and-Forward; prędkość magistrali wew.: 140 Gb/s; przepustowość: 104,16 mpps; bufor pamięci: 3 MB; warstwa przełączania: 2; możliwość łączenia w stos; 

maksymalna liczba urządzeń w stosie: 6

249,1

notebook/tablet 2w1: 

1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

dysk min. 500 GB SATA3

napęd optycz. -

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

ekran 11,6", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), LED, dotykowy

I/O min.: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, RJ-45, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 1,5 kg (z baterią) 

bateria litowo-jonowa, 2-komorowa, min. 32 Wh

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

inne kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, akcelerometr, żyroskop, kompas elektroniczny, kolor czerwony lub niebieski 

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

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 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

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

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

249,3

napęd zewnętrzny DVD:

1

funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; technologia optyczna (odczyt/zapis): CD/DVD; czas dostępu (CD): 140 ms, (DVD): 160 ms/360 ms; pojemność 

bufora: 1 MB; interfejs: USB 2.0 Hi-Speed; odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM; odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, 

DVD±R DL, DVD±RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-Video; klasa szybkości odczytu CD-ROM: 24x; klasa szybkości zapisu CD-R: 24x, CD-RW: 24x;

klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 8x; klasa szybkości zapisu DVD-R: 8x, DVD-RW: 8x, DVD+R: 8x, DVD+RW:  8x; klasa szybkości odczytu DVD-

RAM: 5x; klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5x; klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8x; klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 

6x; klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 6x

265

komputer:

1

266

drukarka: 

1

249,1 1
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urządzenie wielofunkcyjne:

1

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora zbudowana w oparciu o zestaw układów H170; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ 

dźwiękowy: Realtek ALC221VB lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1;  

PCI-E 4x: 1; PCI-E 1x: 2;  USB 2.0: 2; USB 3.0: 6; PS/2: 2; COM: 1; RJ-45: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza 

wideo na tylnym panelu: VGA, Display Port

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy z technologią vPro, 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. 8 GB min. 2133 MHz DDR4

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2GB, 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. 1TB SATA/600 3,5" min. 7200rpm

napęd opt. DVD+/-RW SATA typu slim

obudowa

Micro Tower, ATX, złącza I/O: 2x USB 3.0, mikrofonowe, słuchawkowe; wysokość do 360 mm, szerokość: do 170 mm; głębokość: do 360 mm; 

wewnętrzne wnęki na napędy: 3,5": 1; 2,5"/3,5": 1; kolor czarny; zasilacz o mocy min. 300 W; maks. sprawność: 85%; typ PFC: aktywny; format 

ATX  

klawiatura USB przewodowa czarna

mysz USB przewodowa, optyczna czarna

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

(*)

inne

moduł Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 Certyfikat Common Criteria EAL4+, możliwość rozbudowy do 2.0; 

wyłączanie portu SATA (przez BIOS); włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (w systemie BIOS); możliwość 

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

monitor -

Dostawa

(Punktacja!)

Maksimum 40 dni - wartość progowa.

Termi krótszy niż 20 dni będzie punktowany jak 20 dniowy.

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

1

266

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

w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

1

technologia druku : laserowa kolorowa; dostępne funkcje: drukarka; szybkość druku w czerni/kolorze: tryb normalny: do 18 str./min.; czas wydruku pierwszej 

strony (z trybu gotowości): czerń: do 12s, kolor: do 13s; jakość druku w czerni/kolorze (tryb best): do 600x600 dpi; cykl roboczy (miesięcznie, format A4): do 

30 000 stron; szybkość procesora: 800 MHz; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: usługa ePrint, funkcja AirPrint, certyfikat Mopria, bezpośredni 

druk bezprzewodowy, aplikacje mobilne; łączność, tryb standardowy: port USB 2.0 Hi-Speed, wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX, port hosta 

USB, wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n; pojemność pamięci: 256MB; kolorowy wyświetkacz dotykowy LCD o przekątnej min. 7 cm; podajnik o 

pojemności 150 arkuszy; druk dwustronny automatyczny; odbiornik papieru na 100 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 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 

maks. 176 g/m², papier błyszczący maks. 200 g/m²; kabel USB 1,8m; patchcord UTP 2 m

267

drukarka: 

1

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukarka; szybkość druku w czerni: tryb normalny: do 43 str./min.; czas wydruku pierwszej 

strony (z trybu gotowości): do 6s; jakość druku w czerni (tryb best): do 1200x1200 dpi; cykl roboczy (miesięcznie, format A4): do 150 000 stron; szybkość 

procesora: 1,2 GHz; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: usługa ePrint, funkcja AirPrint, certyfikat Mopria; łączność, tryb standardowy: port USB 

2.0 Hi-Speed, wbudowany port sieci Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T; pojemność pamięci: 512MB; kolorowy graficzny 

ekran LCD; możliwość zainstalowania dodatkowej pamięci do max. 1,5 GB oraz szyfrowanego dysku twardego o minimalnej pojemności 500 GB; podajnik na 

550 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego; odbiornik papieru na 250 arkuszy; obsługiwane formaty 

nośników: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (DL, C5, C6, B5); nośniki: papier (typu bond, kolorowy, firmowy, 

zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika; 

obsługiwane gramatury nośników: papier od 60 do 200 g/m²; kabel USB 1,8m; patchcord UTP 2 m

268

komputer:
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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.

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

13.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 

       IP v4 i v6.

14.  Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

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

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

22.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

23.  Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

24.  Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

26.  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

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.

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.

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

33.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35.  Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36.  Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu

       operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

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.

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.

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.

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. 

(*)

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).
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            Ryszard Lew                                                                                                                                                                                         dr Tomasz Jędrzejewski                                                                                                                                                                                          

             

Dział AparaturyNaukowej                                                                                                                                                                             Zastępca Kanclerza UMK

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).

41.  Udostępnianie modemu.

42.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji

       wcześniejszej.
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