
                                                                            
  

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
 

sygnatura:  
BZFS-921/17/16 
ZP-069/2017                                           Toruń, dnia 23.10.2017 r. 
 

 
 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie jak niżej: 

 
I. W treści SIWZ Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

 
1) Rozdział X ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 
„10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 

 
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika w Toruniu 

Dział Aparatury Naukowej 
ul. Gagarina 11, pok. 418 

87 - 100 Toruń 
„Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, nr sprawy: BZFS-921/17/16, ZP-

069/2017”  
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.11.2017 r. o godz. 10:30" 

 
2)  Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 
„1. Ofertę należy złożyć w Dziale Aparatury Naukowej UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11  

w Toruniu, pok. 418 do dnia 09.11.2017 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w rozdziale X SIWZ” 

 
3) Rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 
„4. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Aparatury Naukowej UMK w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, pok. 
nr 605, w dniu 09.11.2017 r., o godzinie 1030." 

II. W § 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: 

„6. Zamówienie jest częściowo finasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) w ramach programu MNiSW "Inkubator 
Innowacyjności+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.” 
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III. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się nasytępujące pozycje: 

1) pozycję ID 520 w brzmieniu:    

  
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 

 

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. 

  
 
 
 
 
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. 

 

http://www.passmark.com/products/pt.htm
http://www.passmark.com/products/pt.htm
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
http://www.dmtf.org/standards/wsman)
http://www.dmtf.org/standards/wsman)
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

520 

  
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], 
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BIOS 

 
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 (*) 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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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. 

 

2) pozycję ID 529.1 w brzmieniu:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

529,1 

monitor 23" 
Przykładowy model spełniający wymagania: Dell E2318H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
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 

 
 

3) pozycję ID 529.2 w brzmieniu:  
 
 
 
 
 
 
 

529,2 

uchwyt montażowy 
Przykładowy model spełniający wymagania: do Dell OptiPlex w obudowie micro zgodny ze standardem VESA – 482-BBBP 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

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 
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4) pozycję ID 553 w brzmieniu: 

 

 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej załącznik  

nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik  

nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – w wersjach uwzględniających zmiany wynikające z niniejszej modyfikacji.  

W związku z objęciem części zamówienia finasowaniem ze środków UE, Zamawiający zamieszcza SIWZ 

zawierający logo projektu. 

 

(-) dr Tomasz Jędrzejewski 
         Z-CA KANCLERZA 

       UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
   W TORUNIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

553 

monitor 25" 
Przykładowy model spełniający wymagania: Dell E2515H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

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 


	III. W treści załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się nasytępujące pozycje:
	1) pozycję ID 520 w brzmieniu:
	2) pozycję ID 529.1 w brzmieniu:
	3) pozycję ID 529.2 w brzmieniu:
	4) pozycję ID 553 w brzmieniu:
	W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej załącznik  nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik  nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – w wersjach uwzględniają...

