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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

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

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk Min. 1 TB HDD

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem karta graficzna

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 4‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (47 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary Waga max 2,30 kg z baterią 4-cell

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza
DCin (wejście zasilania),  RJ45 (LAN),  VGA (Dsub),   HDMI,   Czytnik kart pamięci,   Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

USB 2.0,   USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min 2 szt.

Gwarancja

(Punktacja!)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ Komputer rzenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości HD+ (1600 x 900) z powłoką matową

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

elektronicznej.

393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

399

notebook:  17,3" / 4 GB / 1 TB / system

Przykładowy model spełniający wymagania:  Inspiron 5767 i3-6006u 4GB RAM 1TB HDD R7 WIN 10 HOME 2YR NBD
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO
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Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3100 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny

Dysk Min. 1 TB HDD

Karta graficzna
Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, 

wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2016

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy minimum (3500 mAh)

Zasilacz

Waga i wymiary Waga max 3,1 kg z baterią ; wysokość nie większa niż 2,5 cm

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*) + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

Porty i łącza DC-in (wejście zasilania),  USB 2.0,    Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,    Czytnik kart pamięci,    USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min 2 szt,   HDMI

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Ekrenu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości: FHD (1920x1080)

399 1

400,1

notebook: 13,3" - srebrny z zainstalowanym systtemem / pamięć min RAM 16 GB / pamięć masowa 256 GB

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell XPS 13 9360 13,3" / i7-7500U / 16 GB / 256 GB / Win10.Home (lub Pro)

2
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO
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Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty

Pamięć RAM 16 GB (8 GB + 8 GB) DDR4 1866 MHz 

Pamięć masowa 256 GB SSD M.2

Karta graficzna

Układ graficzny zintegrowany z procesorem.

Oferowany układ musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

Multimedia dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio wbudowane głośniki stereo

Bateria i zasilanie
Min. 4‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (60 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary Waga max 1,4 kg z baterią,   Wysokość: max 16 mm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza
Wbudowane porty i złącza: DC-in (wejście zasilania),   Thunderbolt 3,   Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,   Czytnik kart pamięci,   USB 3.1 Gen. 1 

(USB 3.0) - min 2 szt.

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry

Rodzaj - Płaski / Waga do 1,76 kg / Rozdzielczość optymalizowana - 19200 dpi / Kodowanie koloru - min. 48 bit / Maksymalny format dokumentu - A4 / 

Przyciski: przynajmniej spełniające następujące funkcje: Kopiuj,  Skanuj,  4 przyciski,  Skanuj do E-maila,  Skanuj do PDF / Maksymany pobór mocy - 2.5 W / 

Formaty plików: przynajmniej - TXT,   FlashPix,   PCX,   FPX,   JPEG,   BMP,   PDF,   PICT,   TIFF,   PNG,   RTF,   GIF,   HTM / Wspierane systemy 

operacyjne: przynajmniej - Windows XP,   Windows Vista,   Windows 7,   Mac OS X 10.6.8,   Windows 8,   Windows 10 / Interfejs   USB 2.0

Gwarancja

(Punktacja!)
1- rok gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

1400

skaner

Przykładowy model spełniający wymagania: skaner HP SCANJET 200 (L2734A)

400,1 2
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

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

Przekątna Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z powłoką matową 

Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Pamięć masowa Min. 1TB HDD,

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2 GB

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W,

Napędy Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DualLayer

Waga i wymiary Waga max 2,6 z baterią 3-cell,   Wysokość max 2,4 cm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

System operacyjny

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

wymogami minimalnymi (*). 

Z powodu specyfiki prowadzonych prac badawczych konieczna jest mozliwość zainstalowania, np. downgrade do Windows 7

Porty i łącza 2x USB 3.0,    1x USB 2.0,  1 x HDMI,   1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe,   1x RJ-45 (LAN),   1x DC-In (wejście zasilania)

Akcesoria Torba

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

401

notebook: 15" - srebrny z zainstalowanym systemem

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 5567 i7-7500U/8GB/1000 R7 FHD W10 Pro/ TORBA

1

412

notebook: 15,6" 1920x1080 / szary, powłoka antyrefleksyjna / BEZ systemu operacyjnego / 8 GB / 1 TB / DVDRW DL / HDMI  / Dźwięk stereo / czytnik kart SD / BT / LAN 

1 Gbps / WiFi 802.11a/b/g/n/ac / min 2x USB 3.0 / mikrofon / mamera 1 Mpix

Przykładowy model spełniający wymagania: Inspiron 5567 i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD/ AMD Radeon R7 M445 + Intel HD Graphics 620 4GB

1
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

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

Przekątna Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z powłoką matową 

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 4700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Pamięć masowa Min. 1TB HDD,

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4 GB

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 975 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W,

Napędy Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DualLayer

Waga i wymiary Waga max 2,6 z baterią 3-cell,   Wysokość max 2,4 cm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

System operacyjny Nie wymagany

Porty i łącza 2x USB 3.0,    1x USB 2.0,  1 x HDMI,   1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe,   1x RJ-45 (LAN),   1x DC-In (wejście zasilania)

Akcesoria Torba

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z powłoką matową

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

elektronicznej.

412 1

415

notebook:  15,6" IPS FHD (1920 x 1080) TrueLife matowy / dysk SSD 256 GB SATA / czytnik kart (najlepiej typu "3 w 1" SD,SDHC, SDXC) / Gniazdo blokady w 

1zabezpieczającej Noble / Gniazdo Ethernet RJ-45, HDMI, USB 3.0 z funkcją PowerShare / Siec bezprzewodowa 802.11ac + Bluetooth

Przykładowy model spełniający wymagania:  Inspiron 7560 i7-7500u 16GB RAM 128GB SSD + 1TB HDD GF 940MX WIN 10 HOME

1
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO
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Procesor

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16 GB DDR4L

Dysk Min. 1TB HDD + Min. 128GB SSD M.2

Karta graficzna
Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4 GB DDR3. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, 

wynik minimum 1200 punktów według wyników ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/08/2017

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny”  litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz

Waga i wymiary Waga max 2,5 kg z baterią ; wysokość nie większa niż 20 mm

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

- Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*) + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

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

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Technologia Druk laserowy, monochromatyczny

Format nośnika max A4

Ergonomia Podajnik papieru 550 arkuszy,  Odbiornik papieru 250 arkuszy, Wbudowany wyświetlacz

Parametry
Szybkość druku - 43 str./min / Maksymalna rozdzielczość druku - 4800 x 600 dpi / Miesięczne obciążenie - 100000 str./miesiąc / Maksymalna gramatura papieru - 

220 g/m² / Druk dwustronny (dupleks) - Automatyczny

Interfejsy USB,   AirPrint,   LAN (Ethernet)

Waga max 11,6 kg

Akcesoria Kabel zasilający,   Kabel USB,   Toner pełny

415 1

424

drukarka laserowa monochromatyczna

Przykładowy model spełniający wymagania: HP LaserJet Pro M501dn

1
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Gwarancja

(Punktacja!)
1- rok gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 11,6” o rozdzielczości: FHD (1366 x 968) z powłoką matową

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 3600 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk Min. 128GB SSD

Karta graficzna
Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4 GB DDR3. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, 

wynik minimum 700 punktów według wyników ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/08/2017

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

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (4013 mAh)

Zasilacz

Waga i wymiary Waga max 1,3 kg z baterią ; wysokość nie większa niż 22 mm

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

- Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*) + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

Porty i łącza
min. Noble Lock,   Czytnik kart pamięci,   Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,   min. 1x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0),   min. 2x USB 2.0,  HDMI,   DC-in 

(wejście zasilania)

Akcesoria Dedykowana torba

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

426

notebook: 11,6"/ M3-7Y30/ 4GB/ 128 GB/ system/ kolor czerwony/ torba

Przykładowy model spełniający wymagania Dell Inspiron 3179: 11,6"/ Intel Core M3-7Y30/ 4GB/ 128 GB/ Win 10 Home/ kolor czerwony/ torba

1

424 1
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Typ Komputer stacjonarny, typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera oraz producenta

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

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 5400 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4GB (1x4096MB) DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB

Dysk 500 GB SATA HDD 7200 rpm

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Matryca
Rozmiar matrycy / plamki - min.19,5” / max. 0,28mm / Max. rozdzielczość - HD+ (1600x900) / Jasność / kontrast - min. 250 cd/m² / min. 600:1 / Głębia koloru - 

16.7mln / Response time - max. 25 msec / Kąty Horizontal/Vertical - min. 85/75 / Rodzaj matrycy - typu "Non-touch" (Anti-Glare)

Wyposażenie 

multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; 

wbudowane dwa głośniki.

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z mikrofonem cyfrowym obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Kamera wsparta o diodę LED 

informującą użytkownika o włączonej kamerze. Wbudowana w obudowę matrycy mechaniczna maskownica kamery.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 

blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego 

systemu montażowego VESA 100.

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

Zasilacz zewnętrzny o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 

100%, EPA BRONZE

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć 

wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera 

iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 

Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny w włączniku POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 

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

pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], - uszkodzenie kontrolera Video, - awarię BIOS’u, - awarię procesora

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

Bezpieczeństwo

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

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

układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

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

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

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

test procesora [ min. cache ],  -  test pamięci,  -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ],  -  test podłączonych 

kabli,  -  test magistrali PCIe,  -  test podłączonego wyświetlacza,  -  test napędu optycznego,  -  test portów USB,  -  test dysku twardego,  -  test podłączonych 

kabli,  -  test podłączonego głośnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający  nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

informacji o:  -   wersji BIOS,  -   nr seryjnym komputera, -   specjalny kod serwisowy  -   dacie wyprodukowania komputera, -   dacie wysyłki komputera z fabryki, 

-   włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS -   ilości zainstalowanej pamięci RAM, -   ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po 

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

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

zainstalowanego procesora, -   ilości rdzeni zainstalowanego procesora, -   numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, -   typowej prędkości 

zainstalowanego procesora -   minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, -   pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, -   czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

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

lub zainstalowanych dysków twardych, -   o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, -   rodzajach 

napędów optycznych -   MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, -   zintegrowanym układzie graficznym, -   kontrolerze audio.

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

440

komputer pamięć RAM 4GB/ dysk 500 GB Serial ATA/ monitor 19,5" WLED HD+/ karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s/ Interfejsy 4x USB 2.0, 2x USB 3.0,  VGA/ 2x USB 

3.0 (boczny panel)/ klawiatura bezprzewodowa QWERTY z bateriami/ mysz bezprzewodowa z bateriami/ obudowa typu All-in-One/ W10 Prof. 32 bit  PL (Uwaga wersji 64-

bit wykluczona)/ nośnik naprawczy oraz nośnik ze sterownikami

Przykładowy model spełniający wymagania: Optiplex 3050 AiO i3-7100T 4GB RAM 500GB HDD INTEL HD WIN 10 PRO 32-bit

15

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

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 

przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 

konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego 

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia: - karty sieciowej z funkcją PXE, - portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu 

z COM1 na COM2, COM3, COM4, - kontrolera SATA, - technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania 

systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, - kontrolera audio, - układu TPM, - czujnika otwarcia obudowy.

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

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

procesorami, wymagane min. dwa tryby: - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą 

procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii 

[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa 

prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia: - tryb uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5

Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane 

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji 

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

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

zainstalowania czytnika kart w komputerze] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

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

bez konieczności wchodzenia do BIOS.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu 

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

Porty i łącza

min. 1 x DP 1.2 / min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy i 

4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta 

w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) / port audio / karta WiFi AC / Bluetooth / Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika

Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 PCIex4, min. 1 

złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi

Akcesoria: Bezprzewodowa klawiatura USB w układzie polski programisty / Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD ( wszystkie ich odmiany )  / 

Bezprzewodowa mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi  / Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x / Dołączony nośnik 

ze sterownikami

Certyfikaty i 

standardy

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

TCO Certyfikat – wymagany wpis oferowanego komputera na stronie http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search

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

oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”

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

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

Z powodu eksploatacji systemu bibliotecznego HORISON, wymagany jest zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional w wersji 32 bitowej (!) + 

nośnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również 

przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu), 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS. 

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Obudowa

Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji do 16 dysków 2.5” HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w 

standardowej szafie Rack,

wysuwanie serwera do celów serwisowych.

Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.

Procesor

Dwa procesory min. dziesięciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku

minimum 1200  punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej

Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowango modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Pamięć RAM

32 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz.

Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci.

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep

Sloty PCI Express

minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkosci x8 niskoprofilowe

minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości x8

minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

Wbudowane porty
min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232.

Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych kart.

Interfejs sieciowy
Minimum cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz 

portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennych modułów udostępniających

Kontroler dysków Zainstalowany sprzętowego  kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający 1GB nieulotnej pamięci CACHE.

Wewnętrzna 

pamięć masowa

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.

Zainstalowane :

Min. 2 dyski 2,5 cala 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gbps 512n z możliwościa wymiany podczas pracy,

Min. 2 dyski 2,5 cala 2TB Nearline Sas 12Gbps 512n z możliwościa wymiany podczas pracy,

Min. 12 ramek do dysków Hot-Plug 2,5 cala (ramki dedykowane dla oferowanego sprzętu).

Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 8GB z 

możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk 

na dyski twarde.

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW

Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100W każdy wraz z kablami zasilającymi o dł.min. 2m każdy.

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug

Dodatkowe 

wyposażenie
Kabel AOC-QSFP+100M-A

System operacyjny Bez systemu

445

komputer serwer do prawy w istniejącej infrastrukturze sieciowej Rektoratu

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Poweredge R730 + ramki do dysków + kabel światłowodowy QSFP-SFP+: obudowa na 16 dysków 2.5"/ 2x procesor Intel 

Xeon E5-2680 v4 2.4GHz 14core/ 8x moduł pamięci 32GB RDIMM/ kontroler PERC H730/ 2x dysk SSD SATA 120GB/ 2x dysk NLSAS 2TB 7.2k/ 2x zasilacz 1100W/ 

iDRAC 8 Enterprise + OpenManage Essentials/ karta sieciowa Intel X710 4x 10Gb SFP+/ szyny ruchome/ gwarancja basic 3 lata/ 12x pusta ramka na dyski 2.5" do serwera 

(do posiadanych dysków)/ kabel AOC QSFP+/ 4x SFP+ 10m

1
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Bezpieczeństwo

1) Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków,

    BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera,

    modelu serwera.

2) Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

3) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

4) Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące użytkownika m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej

    nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie  pochodzacego z innych

    projektów sprzętu.

5) Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy

    przez nieuprawnionych użytkowników.

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

01 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

02 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

03 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

04 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

05 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

06 wsparcie dla IPv6

07 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

08 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

09 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

10 integracja z Active Directory

11 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

12 wsparcie dla dynamic DNS

13 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

14 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

15 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

01 Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

02 Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

03 Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH

04 Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń

05 Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

06 Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

07 Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

08 Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

09 Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

10 Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń

11 Szybki podgląd stanu środowiska

12 Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

13 Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

14 Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

15 Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

16 Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 

17 Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

18 Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

19 Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy

      przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu

20 Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

21 Możliwość importu plików MIB 

22 Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich

23 Możliwość definiowania ról administratorów 

24 Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

25 Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

Certyfikaty i 

standardy

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.

Firma serwisująca musi dysponować normą ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty.

Serwer musi posiadać deklaracja CE.

Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 

R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty

Dokumentacja

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

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

jego przedstawiciela.

Gwarancja

(Punktacja!)

3-lata gwarancji  

realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez 

ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 

sterowników  nawet w przypadku wygasnięcia gawarancji serwera.

445 1
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Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

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

Przekątna Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) powłoka antyrefleksyjna 

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 4700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16 GB DDR4

Pamięć masowa min 240 GB SSD (flash)

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4 GB

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 975 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 30/08/2017 

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W,

Napędy Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW

Waga i wymiary Waga max 2,9 z baterią 3-cell,   Wysokość max 2,5 cm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza
2x USB 3.0,    1x USB 2.0,  1 x HDMI,   1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe,   1x RJ-45 (LAN),   1x DC-In (wejście zasilania)

WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac,   mikrofon,   kamera,   Bluetooth

Akcesoria Dedykowana torba

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

445 1

448

notebook: 17" - DELL Inspiron 17 5767 240GB SSD (lub 480GB SSD)/ LCD :  17.3"/ i7/ 16 GB/ SSD 240 GB/ AMD Radeon R7 M445/ torba

Przykładowy model spełniający wymagania: Inspiron 5567 i7-7500u 16GB RAM 240 GB SSD AMD R7 4GB WIN 10 Home
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Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 585 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4 GB 1600 MHz DDR3 (Non-ECC) możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

Pamieć masowa Min. 500 GB HDD

Wydajność grafiki

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

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Obudowa

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”

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

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający  nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

informacji o:  -   wersji BIOS,  -   nr seryjnym komputera, -   specjalny kod serwisowy  -   dacie wyprodukowania komputera, -   dacie wysyłki komputera z fabryki, 

-   włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS -   ilości zainstalowanej pamięci RAM, -   ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po 

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

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

zainstalowanego procesora, -   ilości rdzeni zainstalowanego procesora, -   numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, -   typowej prędkości 

zainstalowanego procesora -   minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, -   pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, -   czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

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

lub zainstalowanych dysków twardych, -   o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, -   rodzajach 

napędów optycznych -   MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, -   zintegrowanym układzie graficznym, -   kontrolerze audio.

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 

przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 

konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego 

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia: - karty sieciowej z funkcją PXE, - portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu 

z COM1 na COM2, COM3, COM4, - kontrolera SATA, - technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania 

systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, - kontrolera audio, - układu TPM, - czujnika otwarcia obudowy.

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

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

procesorami, wymagane min. dwa tryby: - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą 

procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],
449 4

BIOS

komputer: i3-7100/ 4GB/ 500GB/ klawiatura+mysz/ obudowa „standardowa” z napędem zamontowanym poziomo/ system / Uwaga: komputer musi posiadać dwa wyjścia 

wideo (np. VGA i HDMI) umożliwiające podłączenie równoczesne monitora i odbiornika TV.

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3668 MT i3-7100 4GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD Wi-Fi + BT Win10 Pro 3YNBD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
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Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii 

[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa 

prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia: - tryb uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5

Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane 

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji 

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

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

zainstalowania czytnika kart w komputerze] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

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

bez konieczności wchodzenia do BIOS.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu 

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

Cerrtyfikaty

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

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

oświadczenia producenta jednostki

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza
Min. 2x USB 3.0   - Gniazdo uniwersalne audio    - Min. 4x USB 2.0    - Min. 1x RJ-45   - Min. 1xHDMI   - Min. 1x VGA   - Potrójne gniazda audio obsługujące 

dźwięk surround 5.1

Gwarancja

(Punktacja!)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z powłoką matową 

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 4700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4GB DDR4L możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny

Pamięć masowa Min. 1TB HDD,

449 4

BIOS

449

notebook: 15,6" matowa/ i5/ 8GB/ Windows 10/ DVD-RW/ 1TB HDD/ WLAN b/g/n/ Bluetooth, HDMI, D-Sub, min 2x USB 3.0

Przykładowy model spełniający wymagania: Inspiron 5567 i5-7200u 4GB RAM 1TB HDD AMD R7 4GB WIN 10 HOME

1
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notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO
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Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2 GB

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W,

Napędy Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DualLayer

Waga i wymiary Waga max 2,6 z baterią 3-cell,   Wysokość max 2,4 cm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza 2x USB 3.0,    1x USB 2.0,  1 x HDMI,   1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe,   1x RJ-45 (LAN),   1x DC-In (wejście zasilania)

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk min 120 GB SSD M.2 + 1TB HDD

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3,  

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2017

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

Torba dedykowana do oferowanego modelu co najmniej 2-kieszeniowa

notebook 16GB (SO-DIMM DDR4/ dysk SDD 120 GB/ dysk HDD 1TB/ LCD matowy 15,6" 1920x1080/ HD Graphics 620/ wbudowane głośniki stereo, kamera internetowa 1 

Mpix/ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth/ USB 2.0, VGA (D-sub), czytnik kart pamięci, USB 3.1 3x USB 3.0, HDMI

Przykładowy model spełniający wymagania: V5568 i5-7200u 16GB RAM 128GB SSD + 1TB HDD GF 940MX WIN 10 PRO 3YR NBD

1
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Multimedia
Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i 

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 40W

Waga i wymiary Waga max 2,0kg z baterią 3-cell

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza Czytnik kart pamięci / Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / min. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) / USB 2.0 / HDMI / VGA (D-sub)/ DC-in (wejście zasilania)

Gwarancja

(Punktacja!)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej.

Procesor

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 8GB DDR4L

Dysk Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 1100 punktów według wyników ze strony: 

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy

zasilacz

Waga i wymiary Waga max 2,2 kg

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / 4x USB / HDMI / VGA (D-sub) / DC-in (wejście zasilania)

1

2470,1

notebook:  pamięć 8GB/ dysk 1000GB/ grafika GF930MX/ system/ LCD 15.6" 1920x1080 (Full HD)/ WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ Bluetooth 4.2 Combo/ klawiatura podświetlana/ 

DVD-SM DL/ Porty: USB 3.0, 2x USB 2.0, USB Type-C(TM), RJ-45, HDMI, VGA, Kamera internetowa 720p/ czytnik kart pamięci/ waga do 2.04 kg/ torba czarna

Przykładowy model spełniający wymagania: HP ProBook 450 G4 (Y8A46EA)
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Akcesoria Torba dedykowana

Gwarancja

(Punktacja!)
1-rok gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z powłoką matową

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

elektronicznej.

Procesor

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16GB DDR4

Dysk 240 GB SSD M.2 + 1TB HDD

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3,  

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/09/2017

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (42 Wh)

Zasilacz o mocy min. 40W

Waga i wymiary Waga max 2,0kg z baterią 3-cell

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza Czytnik kart pamięci / Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / min. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) / USB 2.0 / HDMI / VGA (D-sub)/ DC-in (wejście zasilania)

Gwarancja

(Punktacja!)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

2

notebook pamięć RAM 16GB/ dysk HDD 1000 + dysk SSD 240GB / system / grafika GT 940MX / LCD 14" matowy/ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac LAN 10/100/1000/ Bluetoth / 3 

lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania: V5468 i7-7500u 16GB RAM 256GB SSD + 1TB HDD GF 940MX WIN 10 PRO 3YR NBD

1

470,1

470,2
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Ekrenu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości: FHD (1920x1080)

Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty

Pamięć RAM 8 GB DDR4 1866 MHz 

Pamięć masowa 256 GB SSD M.2

Karta graficzna

Układ graficzny zintegrowany z procesorem.

Oferowany układ musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 900 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

Multimedia dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio wbudowane głośniki stereo

Bateria i zasilanie
Min. 4‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (60 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary Waga max 1,4 kg z baterią,   Wysokość: max 16 mm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur : - praca – od 0 do 35 °C - magazynowanie - od -40 do 65 °C

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

- Test podzespołów:    -  test podpiętych kabli,    -  test magistrali PCIe    -  test matrycy LCD,   -  test głośnika   -  test dysku twardego   -  test partycji rozruchowej 

systemu OS   -  test portów USB   -  test kamery    -  test karty graficznej   -  test baterii   -  test zasilacza   -  test wentylatora procesora   -  test procesora   -  test 

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza
Wbudowane porty i złącza: DC-in (wejście zasilania),   Thunderbolt 3,   Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,   Czytnik kart pamięci,   USB 3.1 Gen. 1 

(USB 3.0) - min 2 szt.

Wyposażenie 

dodatkowe

Stacja dokująca: 

Złącza: RJ-45 (LAN),   USB 3.0 - min 3 szt.,    HDMI,   USB 3.1 Typ C - min 2 szt.,   czytnik kart pamięci,   zasilanie: USB Plug & Play

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

478

notebook: 13,3" - srebrny z zainstalowanym systtemem / pamięć min RAM 8 GB / pamięć masowa 256 GB, stacja dokująca

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell XPS 13 9360: i7-7500U (2 rdzenie, od 2.70 GHz do 3.50 GHz, 4 MB cache) /  RAM 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1866 

MHz) / 256 GB SSD M.2 PCIe / LCD 13,3 matowy, IPS, 1920x1080 (FullHD) / Intel HD Graphics 620 / stacja dokująca np. UNITEK - uniwersalny Interfejs: USB-C, złącza: 

RJ-45 (LAN), USB 3.0 - 3 szt., HDMI, USB 3.1 Typ C - 2 szt., czytnik kart pamięci, zasilanie: USB Plug & Play

1

1470,2
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

Typ Komputer rzenośny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczości FHD+ (1920x1080) z powłoką matową

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4722 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk Min. 1 TB HDD

Karta graficzna
Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, 

wynik minimum 970 punktów według wyników ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 02/09/2017

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 3‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy minimum (3500 mAh)

Zasilacz

Waga i wymiary Waga max 3,1 kg z baterią ; wysokość nie większa niż 2,5 cm

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*) + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

Porty i łącza DC-in (wejście zasilania),  USB 2.0,    Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,    Czytnik kart pamięci,    USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min 2 szt,   HDMI

Inne torba Targus XL TBC005EU

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

5484

notebook:  17,3" / 8 GB / 1 TB / system

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Inspiron 5767: 17.3'' FHD matowy LED / i7 lub i5 7gen 7200U 2,5 - 3,1 GHz / 8 GB, DDR4 2400 MHz/ Grafika: AMD 

Radeon R7 M445, + Intel HD Graphics 620 / 1000 GB / DVD+/-RW/ WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth/ 2x USB 3.0 i 2x USB 2.0 , HDMI, 

Bateria Litowo-Jonowa (4 komorowa)/ Windows 10 / czytnik kart pamięci/ zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio / wbudowane głośniki stereo 

/ Wbudowana Kamera / W10 / + torba np. Torba Targus XL TBC005EU

485,1

komputer:  8GB SODIMM DDR4 2400 MHz/ Dysk twardy: 500GB HDD magnetyczny 7200 obr./min/ Typ karty graficznej: Intel HD Graphics 630/ system

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Optiplex 7050 MFF / Windows 10 Pro 64bit

10
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393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO

1

                                                                             

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

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

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 7100 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB

Dysk 2.5” 500GB 7200rpm

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Wyposażenie 

multimedialne

min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera 

Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy ( dwa oddzielne porty, nie dopuszcza się portów combo )

Obudowa

Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie fabrycznego 

standu] i poziomym, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 41 cm( szerokość obudowy w pozycji poziomej nie może przekraczać 20cm ), maksymalna dopuszczana waga 2 

kg

Zasilacz o mocy maksymalnej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu,

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 

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

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM,   - uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej,      - 

uszkodzenie kontrolera Video,   - uszkodzenie dysku twardego,   - awarię BIOS’u,   - awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

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

Bezpieczeństwo

Wbudowany (integralnie) na płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 

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

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

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

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

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

test procesora [ min. cache ],   -  test pamięci,   -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ],   -  test podłączonych 

kabli,   -  test magistrali PCIe,   -  test podłączonego wyświetlacza,   -  test napędu optycznego,   -  test portów USB,   -  test dysku twardego,   -  test podłączonych 

kabli,   -  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość A:

a) bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji 

o: - wersji BIOS,   - nr seryjnym komputera,   - specjalny kod serwisowy,   - dacie wyprodukowania komputera,   - dacie wysyłki komputera z fabryki,   - włączonej 

lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS,   - ilości zainstalowanej pamięci RAM,   - ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru 

pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ],   - prędkości zainstalowanych pamięci RAM,   - aktywnym kanale – dual channel,   - technologii 

wykonania pamięci,   - sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki: DIIMM 1, DIMM 2,   - typie zainstalowanego procesora,   - 

ilości rdzeni zainstalowanego procesora,   - numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,   - typowej prędkości zainstalowanego procesora,   - 

minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,   - maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,   - pamięci cache L2 

zainstalowanego procesora,   - pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,   - czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość),   - 

czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit,   - obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej,   - pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych 

dysków twardych (wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA),   - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,   - 

zintegrowanym układzie graficznym,   - kontrolerze audio,   - zainstalowanej karcie WiFi,   - zainstalowanym Bluetooth
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Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

Możliwość B:

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

systemu, administratora oraz dysku twardego,    b) ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 

konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego 

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego,   c)  wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE,   d) włączenia/wyłączenia kontrolera 

SATA,   e) włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest 

analizą samokontrolną,   f) włączenia/wyłączenia kontrolera audio,   g) włączenia/wyłączenia układu TPM,   h) włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,   

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

włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM],   k) ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla 

aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby (aktywny jeden rdzeń i aktywne dwa rdzenie),   k) 

ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie 

dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]

Możliwość C:

a) ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],   b) ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która 

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

aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],   c) ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń 

prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],   d) przypisania w BIOS numeru 

nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym,   e) 

włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania,   f) zdefiniowania automatycznego 

uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,   g) ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia ( tryb uśpienia wyłączony,  

włączony tylko w S5,  włączony S4 i S5),   h) włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,   i) włączania/wyłączania funkcji 

Wake on Lane,   j) ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach: wzbudzanie tylko po sieci LAN i wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE BOOT,   k) 

ustawienia trybu Fastboot w opcji: a) minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji 

sprzętowej, b) gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,   l) bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor 

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

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

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED

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

zainstalowanego na HDD, b) uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB, c) uruchamianie systemu z serwera 

za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, d) uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, e) wejścia do BIOS, f) upgrade BIOS bez konieczności 

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

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: a) tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, b) tylko portów USB  znajdujących się na 

tylnym panelu obudowy, c) wszystkich portów USB - pojedynczo i z osobna

Porty i łącza

min. 1 x DP 1.2 / min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy i 

4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta 

w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) / port audio / karta WiFi AC / Bluetooth / Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika

Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 PCIex4, min. 1 

złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi

Akcesoria: Bezprzewodowa klawiatura USB w układzie polski programisty / Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD ( wszystkie ich odmiany )  / 

Bezprzewodowa mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi  / Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x / Dołączony nośnik 

ze sterownikami

Certyfikaty i 

standardy

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

TCO Certyfikat – wymagany wpis oferowanego komputera na stronie http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search

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

oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*) + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 

nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego

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

wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
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Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS. 

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Wbudowane 

porty, złącza i 

karty rozszerzeń

DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej),   min. 1x HDMI (wbudowany port na płycie głównej),   min. 6 portów USB, tym:  min. 2x USB 3.0 na panelu 

przednim i  min. 2x USB 3.0  i  min. 2x USB 2.0 na panelu tylnym,

Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy,   Min. 1x złącze typu M.2 2230

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL 

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 

Klawiatura USB w układzie polski programisty,   Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

Karta bezprzewodowa WiFi z zintegrowanym Bluetooth – nie gorsza niż Intel 8260 802.11 ac  

Dołączony nośnik ze sterownikami

Dodatkowe 

oprogramowanie

Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:  - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji 

dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,   - możliwość przed 

instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym 

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

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

informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e).

Ponadto oprogramowanie umożliwiające: - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i 

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

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

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

rewizja wydania ),   - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera.

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Parametry i 

funkcjonalności

matryca - LED, IPS,   rozdzielczość ekranu - 1920x1080 (FullHD),   format ekranu - 16:9,   częstotliwość odświeżania - min 60 Hz,   wielkość plamki - max 0,265 

mm,   jasność - min 250 cd/m²,   kontrast statyczny - min. 1 000:1,   kąt widzenia w poziomie/poziomie - 178/178 stopni,   czas reakcji - max. 5 ms

Rodzaje wejść: 

VGA (D-sub) i DisplayPort

Pobór mocy: praca/spoczynek - max. 22/0,3 W

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100x100 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPort, instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja obsługi

Gwarancja

(Punktacja!)
3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z powłoką matową 

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 10800 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

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

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

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

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

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16GB DDR4L 2400MHz

Pamięć masowa Min. 256GB SSD + 1TB HDD

485,1 10

485,3

notebook: 256GB SSD + 1TB HDD / Pamięć RAM 16GB SODIMM DDR4 / 15,6 cala FHD (1920x1080) matowy / WiFi - Intel Dual Band Wireless-AC 3165 IEEE 802.11 

a/b/g/n/ac  Bluetooth/ Typ baterii: Litowo-Jonowa (6 komorowa) / Złącza zewnętrzne: 1x HDMI,  3x USB 3.0,  1x RJ-45 (LAN)/ 1x combo audio (mikrofon/słuchawki)/ 

wejście zasilania (DC-in)/ 1x gniazdo blokady Noble/ System / Czytnik kart pamięci / Podświetlana klawiatura/ Klawiatura numeryczna

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell Inspiron 7567: Intel Core i7-7700HQ (2.8-3.8 GHz, 6 MB cache)/ 256GB SSD + 1TB HDD / 16GB SODIMM 

DDR4 2400 MHz/ Ekran: 15,6 cala FHD (1920x1080) matowy System operacyjny Microsoft Windows 10 PRO 64 bit

1

485,2

monitor 23"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell E2318H
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Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4 GB

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 5700 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

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

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

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

zintegrowanego w oferowanym urządzeniu

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

informacji o: 

a) wersji BIOS,   b) numerze seryjnym dacie produkcji komputera,   c) kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji,   d) zainstalowanej pamięci 

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

zainstalowanym dysku twardym,   g) kontrolerze video,   h) natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD,   i) kontrolerze audio,   j) 

zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth

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

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego

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

BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia:

a) wbudowanej karty sieciowej LAN,   b) PXE,   c) zintegrowanego kontrolera USB,   d) zintegrowanego kontrolera audio,   e) podświetlenia wbudowanego w 

klawiaturę,   f) czytnika kart multimedialnych,   g) funkcjonalności Wake On LAN/WLAN,   h) hasła dla dysku twardego

Możliwość:

a) ustawienia jasności matrycy podczas pracy,   b) przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 

numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym,   c) ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 

bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,   d) 

zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,   e) włączenia/wyłączenia wzbudzania 

komputera za pośrednictwem portów USB

Bateria i zasilanie
Bateria o pojemności min. 74Whr 

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary Waga max 2,7 z baterią,   Wysokość max 2,6 cm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

Diagnostyka

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

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

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

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

Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza

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

stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone)

Klawiatura wyspowa, układ US -QWERT.

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

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

Gwarancja

(Punktacja!)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry
Uchwyt montażowy VESA do komputera typu Micro Form Factor umożliwiający instalację systemu typu Micro Form Factor pod biurkiem, na ścianie lub za 

monitorem przy użyciu zestawu zgodnego ze standardem VESA. (kompatybilny z Optiplex 7050 MFF) 

Gwarancja

(Punktacja!)
1- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

485,4

uchwyt montażowy do obudowy micro zgodny ze standardem VESA – 442-BBBP

Przykładowy model spełniający wymagania: do Dell OptiPlex w obudowie micro zgodny ze standardem VESA – 442-BBBP

29
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Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ
Komputer przenośny typu notebook 2 w 1 z ekranem 13,3” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), błyszcząca, ekran dotykowy,  z podświetleniem LED i szerokim 

kątem oglądania (IPS)

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 4650 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm. Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM Min. 8GB DDR4 2133MHz

Pamięć masowa Min. dysk SSD 256GB

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/05/2017 

Klawiatura Klawiatura QWERTY z podświetleniem, wersja amerykańska/międzynarodowa ( wtym polska)

Bateria i zasilanie Min. 3‑ogniwowa bateria litowa (42 Wh), SDI, zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary Waga max 1,8 kg 

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg normy ISA‑S71.04‑1985

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     płyty głównej,     pamięci,   HDD,  kamery,   modemu 3G/LTE

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

żywotności baterii   

-  Test podzespołów:   test podpiętych kabli,  test magistrali PCIe,   test matrycy LCD,  test głośnika,    test dysku twardego,    test partycji rozruchowej systemu 

OS,   test portów USB,   test kamery,    test karty graficznej,   test baterii,    test zasilacza,    test wentylatora procesora,   test procesora,   test pamięci

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

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

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

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home 64-bitowy, wersja polska, lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. 

Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza
Min: Bluetooth 4.2, WiFi IEEE 802.11ac, sterownik karty sieci bezprzewodowej, HDMI 1.4a, 2 x USB 3.0, USB 2.0, gniazdo blokady Noble, gniazdo 

słuchawek/mikrofonu, czytnik kart micro SD

Akcesoria
Zewnetrzny adapter USB 3.0 do HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0, napęd płaski, zewnętrzny USB DVD+/-RW typu Plug and Play (oczytywane formaty dysków: 

CD-RW, CD-ROM, CD-R, DVD+/-RW, DVD-ROM, DVD+/-R)

Gwarancja

(Punktacja!)
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

notebook:  LCD 13,3" 8GB RAM/ 256 SSD/ grafika/system/ gwarancja 2 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Inspiron 13 5000 5378 Series 2-1 

517,1

urządzenie wielofunkcyjne

Przykładowy model spełniający wymagania: HP OfficeJet Pro 6960

485,4 29
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Parametry

Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie; prędkość druku w czerni ISO: do 18 str./min, prędkość druku kolorowego ISO: do 10 str./min, czas 

wydruku pierwszej strony (tryb gotowości): czerń: do 12s, kolor: do 15s, cykl roboczy (miesięczny, format A4) do 20,000 stron, 

jakość druku (najlepsza) kolor/czerń do 600 x 1200 dpi, kolorowy wyświetlacz  graficzny, ekran dotykowy (CGD) o przekątnej  6,75 cm +/- 10%, 

szybkość procesora min. 500 MHz, możliwość drukowania z urządzeń przenośnych min: ePrint, AirPrin, Mopria, Wireless Direct Printing, wbudowany interfejs 

Wi-Fi 802.11b/g/n,  port USB 2.0, karta sieciowa Ethernet, karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n, port RJ-11 (faks), 

pojemność pamięci min. 1GB, podajnik na min. 225 ark., automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 ark., odbiornik na min. 60 arkuszy, 

automatyczne drukowanie dwustronne, obsługiwane formaty nośników min.:  A4; A5; A6; B5(JIS); karta katalogowa A4; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm; koperta C5; 

koperta C6; koperta DL ,  nośniki min.: papier zwykły, papiery fotograficzne, papier matowy  Brochure lub Professional, papier matowy  Presentation, papier 

błyszczący  Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery 

błyszczące do druku atramentowego, papier gruby, papier cienki/makulaturowy,  obsługiwana gramatura nośników; zwykły papier: od 60 do 105 g/m2, skaner 

płaski, automatyczny podajnik dokumentów, dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów,  rozdzielczość skanowania, optyczna do 1200 

dpi, kodowanie koloru  24-bitowa, prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) do 8 str./min (200 pikseli na cal, w czerni), do 3,5 str./min (200 pikseli na cal, 

w kolorze), prędkość kopiowania (tryb roboczy): czerń: do 30 kopii/min, kolor: do 24 kopii/min, rozdzielczość kopii (tekst w czerni): maks. 600 x 600 dpi, 

prędkość przesyłania faksu  4 s na stronę, pamięć faksu do 100 stron, rozdzielczość faksu w czerni do 300 x 300 dpi, kabel USB, zestaw tuszów startowych, kabel 

telefoniczny, kabel USB, kabel zasilający

Gwarancja

(Punktacja!)
    3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji naukowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu, obróbki plików 

graficznych

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 10.500 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

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

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

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

pozytywnej weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 12GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min. 16GB

Dysk 1 TB SATA 7200rpm

Karta graficzna
zintegrowana + dodatkowo zainstalowana karta o pamięci min. 2GB  osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 4300 punktów w G3D 

Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Obudowa

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim, kolor czarny

Bezpieczeństwo

Wbudowany (integralnie) na płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 

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

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

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

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

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

test procesora [ min. cache ],   -  test pamięci,   -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ],   -  test podłączonych 

kabli,   -  test magistrali PCIe,   -  test podłączonego wyświetlacza,   -  test napędu optycznego,   -  test portów USB,   -  test dysku twardego,   -  test podłączonych 

kabli,   -  test podłączonego głośnika, czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający  nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

informacji o:  -   wersji BIOS,  -   nr seryjnym komputera, -   specjalny kod serwisowy  -   dacie wyprodukowania komputera, -   dacie wysyłki komputera z fabryki, 

-   włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS -   ilości zainstalowanej pamięci RAM, -   ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po 

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

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

zainstalowanego procesora, -   ilości rdzeni zainstalowanego procesora, -   numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, -   typowej prędkości 

zainstalowanego procesora -   minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, -   pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, -   czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

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

lub zainstalowanych dysków twardych, -   o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, -   rodzajach 

napędów optycznych -   MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, -   zintegrowanym układzie graficznym, -   kontrolerze audio.

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

1

BIOS

517,2

komputer:  i7-7700 12GB 1TB DVDRW GTX1050 Win10H 2YNBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Inspiron 3668 
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notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 

przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 

konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego 

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia: - karty sieciowej z funkcją PXE, - portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu 

z COM1 na COM2, COM3, COM4, - kontrolera SATA, - technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania 

systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, - kontrolera audio, - układu TPM, - czujnika otwarcia obudowy.

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

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

procesorami, wymagane min. dwa tryby: - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą 

procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii 

[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa 

prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia: - tryb uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5

Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane 

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji 

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

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

zainstalowania czytnika kart w komputerze] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

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

bez konieczności wchodzenia do BIOS. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB  znajdujących się na 

przednim panelu obudowy, - tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy. - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym 

aktywne, - wszystkich portów  USB

Napęd optyczny Wbudowany DVD+/-RW

Porty i łącza
Zintegrowana karta sieciowa  10/100/1000 Mbit/s,  IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, Interfejsy min: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45 (LAN), wyjście na słuchawki, 

wejście na mikrofon, wyjście liniowe, wejście liniowe, VGA, HDMI, czytnik kart pamięci 5 in 1, 2xPCI-E 1x, PCI-E 16x 

Inne Bezprzewodowa klawiatura, mysz z interfejsem USB, przykładowy model spełniajacy wymagania: KM636 czarna

Certyfikaty i 

standardy

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

EnergyStar 6.0 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

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

oświadczenia producenta jednostki

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Home (64 bit) PL lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*) 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS. 

1
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Gwarancja

(Punktacja!)

2 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Parametry

Przekątna ekranu 25", współczynnik proporcji obrazu: panoramiczny (16:9), IPS, rozdzielczość: 2560 x 1440, współczynnik kontrastu min.: 1000:1 (standardowo), 

2000:1 (DCR), jasność min.: 300 cd/m2 (standardowo), czas reakcji maks.: 6 ms, kąt widzenia: 178° w pionie/178° w poziomie, możliwość regulacji: obracanie w 

poziomie, przechylanie, obracanie w pionie, regulacja wysokości; obsługa kolorów: 1,07 mld kolorów, listwy z diodami LED, powłoka wyświetlacza: 

przeciwodblaskowa o twardości 3H, wyjście audio, HDMI, DsiplayPort, mini DisplayPort, 6xUSB 3.0, standard Vesa 100x100, Pivot, kolor czarny, pobór mocy 

maks. 45W

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Typ Stacja robocza. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera oraz producenta

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

Procesor

Min. 4-rdzeniowy osiągający wynik co najmniej 10750 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów 

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

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

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

pozytywnej weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.Wynik dostępny na stronie: 

http://www.passmark.com/products/pt.htm. Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16GB (2x8) DDR4 2400MHz non-ECC 

Dysk
256GB SSD SATA Class30 2,5", 1TB HDD magnetyczny SATA 7200 rpm 3,5". Komputer musi umozliwiać instalację min. 3 HDD, dopuszcza się kombinację 

1xSSD i 2x dysk magnetyczny.

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna min. 2GB musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2300 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na 

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

Obudowa

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

3,5” wewnętrzne, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 

2,5”Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu 

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

zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył.   Zasilacz o mocy max. 365W pracyjący w sieci 230V 50/60hz prądu zmiennego i efektywności min. 90 % przy 

obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się 

znajdować na stronie (wymóg podyktowany specyfiką naukowej eksploatacji) http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy 

dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w 

fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera 

iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 

Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym 

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

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

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

- awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk 

zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a 

które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz 

musi być wpisany na stałe w BIOS.

1

1

1

stacja robocza

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Precision 3620 MT i7-7700 16GB RAM 256GB SSD 1TB WIN 10 PRO zachowanie dysków twardych 3 lata

517,2

517,3

monitor

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Premium Color UP2516D
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Bezpieczeństwo

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

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

układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

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

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

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

test procesora [ min. cache ],  -  test pamięci,  -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ],  -  test podłączonych 

kabli,  -  test magistrali PCIe,  -  test podłączonego wyświetlacza,  -  test napędu optycznego,  -  test portów USB,  -  test dysku twardego,  -  test podłączonych 

kabli,  -  test podłączonego głośnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zdalne 

zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności 

systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół 

IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną 

konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i 

przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, 

sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna 

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

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

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

z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu 

sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i 

lokalnych aplikacjiSprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja 

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

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

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

Zgodność z 

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

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS.

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający  nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

informacji o:  -   wersji BIOS,  -   nr seryjnym komputera, -   specjalny kod serwisowy  -   dacie wyprodukowania komputera, -   dacie wysyłki komputera z fabryki, 

-   włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS -   ilości zainstalowanej pamięci RAM, -   ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po 

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

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

zainstalowanego procesora, -   ilości rdzeni zainstalowanego procesora, -   numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, -   typowej prędkości 

zainstalowanego procesora -   minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, -   

pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, -   pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, -   czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT 

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

lub zainstalowanych dysków twardych, -   o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, -   rodzajach 

napędów optycznych -   MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, -   zintegrowanym układzie graficznym, -   kontrolerze audio.

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 

przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 

konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego 

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia: - karty sieciowej z funkcją PXE, - portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu 

z COM1 na COM2, COM3, COM4, - kontrolera SATA, - technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania 

systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną, - kontrolera audio, - układu TPM, - czujnika otwarcia obudowy.

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

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

procesorami, wymagane min. dwa tryby: - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą 

procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

1
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Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii 

[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa 

prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 

zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia: - tryb uśpienia wyłączony - włączony tylko w S5 - włączony S4 i S5

Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane 

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji: - miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji 

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

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O / - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) - Możliwość ustawienia portów USB w 

trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 

aktywne. / - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu 

otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP - Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu 

procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. / - Oferowany BIOS musi posiadać poza 

swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min.: - uruchamianie z system zainstalowanego na HDD - uruchamianie systemy z 

urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB - uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej - 

uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w 

komputerze ] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego - wejścia do BIOS - upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego / - 

zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli 

zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) / - Możliwość wyłączania portów USB w 

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

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

Certyfikaty i 

standardy

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”

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

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej

Ergonomia

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

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

jednostkę)

Porty i łącza

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

komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 4 porty USB 3.0, 

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

Na przednim panelu min. 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out Płyta główna wyposażona w: min 2 złącza PCI 

Express x16 Gen.3, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 1 złącze PCI Epress x 4, min. 1 złącze PCI 32bit, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 

pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M-SATA (M.2) - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

System
Za spełniający wymagania Zamawiający uzna Windows 10 Pro PL(MUI) 64 -bit lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność 

zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)
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Inne

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

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

z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją 

czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, 

BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o 

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

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

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

modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-

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

wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera

Wymagania 

dodatkowe

Klawiatura np. KB216 lub równoważna pod względem ilości i rozmieszczenia klawiszy, mysz np. MS116 lub równoważna pod względem rozdzielczości i ilości 

przycisków, napęd płaski  DVD +/-RW 16x,                                                                                                                                                                   zachowanie 

dysków twardych 3 lata

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Parametry i 

funkcjonalności

matryca - LED, IPS,   rozdzielczość ekranu - 1920x1080 (FullHD),   format ekranu - 16:9,   częstotliwość odświeżania - min. 60 Hz,   wielkość plamki - maks. 

0,265 mm,   jasność - min. 250 cd/m²,   kontrast statyczny - min. 1 000:1,   kąt widzenia w poziomie/poziomie - 178/178 stopni,   czas reakcji - maks. 5 ms, 

rodzaje wejść min.: VGA (D-sub),  DisplayPort,  pobór mocy: praca/spoczynek - maks. 22/0,3 W,  możliwość montażu na ścianie - VESA 100x100 mm, regulacja 

kąta pochylenia (Tilt), możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPort, kabel VGA, instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja obsługi

Gwarancja

(Punktacja!)
3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry
Uchwyt montażowy VESA do komputera Dell Optiplex Micro umożliwiający instalację systemu OptiPlex pod biurkiem, na ścianie przy użyciu zestawu zgodnego 

ze standardem VESA (kompatybilny  z OptiPlex), wbudowany mechanizm zarzadzania kablami, do zasilaczy o mocy 65W 

Gwarancja

(Punktacja!)
1- rok gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry i 

funkcjonalności

matryca - LED, IPS,  matowa, rozdzielczość ekranu - 2560x1440 (WQHD),   format ekranu - 16:9, wielkość plamki - maks. 0,216 mm,   jasność - min. 350 cd/m²,   

kontrast statyczny - min. 1 000:1, kontrast dynamiczny min. 2 000 000:1,  kąt widzenia w poziomie/poziomie - 178/178 stopni,   czas reakcji - maks. 8 ms, rodzaje 

wejść/wyjść min.: 2xHDMI,  DisplayPort, Mini DisplayPort, wyjście DisplayPort, wyjście sluchawkowe, USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0)-5szt, wyjscie audio, obrotowy 

ekran (pivot),  pobór mocy: praca/spoczynek - maks. 35/0,5 W,  możliwość montażu na ścianie - VESA 100x100 mm, regulacja kąta pochylenia (Tilt), możliwość 

zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPort-mini DisplayPort, kabel USB 3.0, certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS Compliant, TCO 

Certified Displays

Gwarancja

(Punktacja!)
3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy, NBD

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

553

monitor 25"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell E2515H

1

529,1

monitor 23"

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell E2318H

1

529,2

uchwyt montażowy 

Przykładowy model spełniający wymagania: do Dell OptiPlex w obudowie micro zgodny ze standardem VESA – 482-BBBP

1
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I.D.
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

393

notebook:  LCD 15,6" 8GB RAM/ 1TB HDD/ grafika system/ gwarancja 3 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3568 15,6 HD i5-7200u 8GB RAM 1TB HDD WIN 10 PRO
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        mgr Ryszard Lew                                                                                                                                                                                   dr Tomasz Jędrzejewski

Dział AparaturyNaukowej                                                                                                                                                                             Zastępca Kanclerza UMK

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.

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.

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

Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

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

użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

Uwaga: Użycie nazw własnych (handlowych) w przypadku drukarek jest uzasadnione podpisanymi umowami przez Zamawiającego na dostawy sukcesywne tonerów. Zamawiający nie 

wyklucza innych modeli, ale konieczne jest zachowanie kompatybilności z materiałami eksploatacyjnymi odpowiadającymi podanym modelom

(*)

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.

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);

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.

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu

       lub aplikacji.

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

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).

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.

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

       aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

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

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.

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

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.

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.).

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.

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

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

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

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