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ID
parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

płyta 

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

SupremeFX 2015 8-Channel lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; układ RAID: 6xSATA; złącza (min.): PCI-E 

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

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

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10600 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy.

pamięć min. 2x8GB min. 2133MHz DDR4 CL14 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB, z szyną pamięci min. 128-bit, częstotliwość RAMDAC min. 400 MHz, 

taktowanie rdzenia min. 700 MHz, taktowanie pamięci (rzeczywiste) min. 550 MHz, taktowanie pamięci (efektywne) min. 1100 MHz, maksymalna 

rozdzielczość obrazu min. 2560 x 1600 pikseli, wyposażona w złącza min. D-Sub, DVI i HDMI, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie 

gorszy niż 900, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

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

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

dysk
SSD min. 256GB SATA3 2,5", prędkość odczytu/zapisu: min. 550/520 MB/s, losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 100000, losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis: 90000

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA

obudowa

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

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

maksymalna liczba wentylatorów: min. 4; długość: do 420 mm; szerokość: do 210 mm; wysokość: do 440 mm; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; kolor 

czarny; zasilacz o mocy min. 600W; format ATX; standard zasilacza (ATX): 2,2; typ PFC (Power Factor Correction): pasywny; średni czas między 

uszkodzeniami (MTBF): 120000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek 

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

4-pin (P4): 1 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności 

od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OVP, OLP, SCP; 

klawiatura bezprzewodowa, radiowa USB, np. Logitech MK270 lub równoważna pod względem ilości i rozmieszczenia klawiszy

mysz bezprzewodowa, optyczna USB, w komplecie z klawiaturą

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

(*)

monitor

23", TFT IPS, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,27 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 5000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); wbudowane głośniki; możliwość zabezpieczenia (port 

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; zbudowana w oparciu o chipset Z370; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; 

wbudowany układ dźwiękowy: ALC S1220A lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; 

złącza (min.): PCI-E 16x: 3;  PCI-E 1x: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1: 8 w tym min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ A i min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ C; PS/2: 1; Serial ATA: 

6; RJ-45: 1; gniazdo M.2: 2; TPM: 1; CrossFire; SLI; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DisplayPort, 

HDMI 

procesor

procesor minimum 6-rdzeniowy, posiadający zintegrowaną kartę graficzną, obsługujący Hyper Threading, SSE 4.1/4.2, AVX2 oraz Transactional 

Synchronization New Instructions (TSX-NI), TDP na poziomie 95W, taktowany co najmniej 3,7GHz i obsługujący technologię automatycznego 

zwiększania prędkości do co najmniej 4,7GHz (przy obciążeniu 1 rdzenia), osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 

16.550 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

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

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Noctua NH-D15 lub równoważny pod względem 

wydajności i emisji hałasu. 

pamięć min. 2x16GB min. 3000MHz DDR4 CL15

330

komputer:

1

komputer

1

328,2

dysk zewnętrzny:

1dysk zewnętrzny HDD 2,5" w obudowie z USB 3.0 o pojemności min. 2TB; 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES; ochrona hasłem

329

stacja dokująca - replikator portów (do Lenovo ThinkPad T460P)

1interfejsy: 3x USB 2.0; 3x SuperSpeed USB 3.0; 1x RJ-45 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; 2x DisplayPort; 1x DVI; 1x HDMI; 1x VGA; 1x  jack stereo słuchawkowy 

3,5 mm; 1x dokowanie/replikator portów; główne cechy: slot blokady bezpieczeństwa; port USB "Always On"; zasilacz o mocy 135 W

                                                                             

                                                                             

328,1
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komputer

1

                                                                             

                                                                             

328,1

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk
SSD M.2 o pojemności min. 512GB, format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: min. 3500 MB/s;

szybkość zapisu: min. 2100 MB/s; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1500000 h

napęd opt.

Blu-Ray, obsługujący format BDXL (nagrywanie płyt o pojemności 100GB) oraz możliwość nagrywania płyt M-DISC (zarówno DVD jak i Blu-ray); 

pojemność bufora 0,5 MB; interfejs Serial ATA; odczytywane formaty dysków: (CD) - Audio CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, (DVD) - DVD±R, DVD±R 

DL, DVD±RW, DVD-RAM; (Blu-ray) - BD-R (DL), BD-R (SL), BD-ROM (SL), BD-RE (SL)

obudowa

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

(wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2, min. 140 mm; maksymalna liczba 

wentylatorów: min. 7; możliwość montażu chłodzenia wodnego; długość: do 520 mm; szerokość: do 240 mm; wysokość: do 460 mm; ilość slotów w 

obudowie: min. 7 szt.; filtry przeciwpyłowe na froncie obudowy oraz spodzie; kolor czarny; zasilacz modularny (z odłączanymi kablami) o mocy min. 650 

W, format zasilacza: ATX; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 150000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 5 

szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 4 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 2 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 

135 mm; zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP; certyfikat min. 80 PLUS Titanium; kolor czarny, przyciski sterujące umieszczone "z góry"

klawiatura -

mysz -

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; zbudowana w oparciu o chipset Z370; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; 

wbudowany układ dźwiękowy: ALC S1220A lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; 

złącza (min.): PCI-E 16x: 3;  PCI-E 1x: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1: 8 w tym min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ A i min. 1x USB 3.1 Gen.2 typ C; PS/2: 1; Serial ATA: 

6; RJ-45: 1; gniazdo M.2: 2; TPM: 1; CrossFire; SLI; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DisplayPort, 

HDMI 

procesor

procesor minimum 6-rdzeniowy, posiadający zintegrowaną kartę graficzną, obsługujący Hyper Threading, SSE 4.1/4.2, AVX2 oraz Transactional 

Synchronization New Instructions (TSX-NI), TDP na poziomie 95W, taktowany co najmniej 3,7GHz i obsługujący technologię automatycznego 

zwiększania prędkości do co najmniej 4,7GHz (przy obciążeniu 1 rdzenia), osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 

16.550 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

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

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora, np. Noctua NH-D15 lub równoważny pod względem 

wydajności i emisji hałasu. 

pamięć min. 2x16GB min. 3000MHz DDR4 CL15

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk
SSD M.2 o pojemności min. 512GB, format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: min. 3500 MB/s;

szybkość zapisu: min. 2100 MB/s; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1500000 h

napęd opt.

Blu-Ray, obsługujący format BDXL (nagrywanie płyt o pojemności 100GB) oraz możliwość nagrywania płyt M-DISC (zarówno DVD jak i Blu-ray); 

pojemność bufora 0,5 MB; interfejs Serial ATA; odczytywane formaty dysków: (CD) - Audio CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, (DVD) - DVD±R, DVD±R 

DL, DVD±RW, DVD-RAM; (Blu-ray) - BD-R (DL), BD-R (SL), BD-ROM (SL), BD-RE (SL)

obudowa

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

(wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2, min. 140 mm; maksymalna liczba 

wentylatorów: min. 7; możliwość montażu chłodzenia wodnego; długość: do 520 mm; szerokość: do 240 mm; wysokość: do 460 mm; ilość slotów w 

obudowie: min. 7 szt.; filtry przeciwpyłowe na froncie obudowy oraz spodzie; kolor czarny; zasilacz modularny (z odłączanymi kablami) o mocy min. 650 

W, format zasilacza: ATX; typ PFC: aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 150000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 5 

szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 6 szt.; ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 4 szt.; typ 

wtyczki zasilającej +12V: EPS12V; ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 2 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 

135 mm; zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP; certyfikat min. 80 PLUS Titanium; kolor czarny, przyciski sterujące umieszczone "z góry"

klawiatura -

mysz -

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

330 1

331

komputer:

1
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komputer

1

                                                                             

                                                                             

328,1

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 920 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 256GB SSD M.2 

napęd optycz. -

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

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

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

waga do 1,5 kg (z baterią)

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, min. 4330mAh

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

inne

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), podświetlana klawiatura, przejściówka micro HDMI na 

HDMI, firmowe etui na laptopa, przejściówka USB na RJ-45 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta odpowiednia do proponowanego procesora i obudowy

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3850 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z 

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

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

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133 MHz

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy.

dysk SSHD min. 1TB, Express Cache min. 8GB 

napęd opt. DVD+/-RW 

obudowa zintegrowana z monitorem All-in-One

klawiatura USB, przewodowa, biała, producenta komputera 

mysz USB, przewodowa optyczna, biała, producenta komputera

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

I/O HDMI in, HDMI out, 3x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), combo audio, RJ-45 

inne
zintegrowana kamera internetowa HD, czytnik kart pamięci, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon; możliwość zabezpieczenia (port 

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające komputer mechanicznie); zasilacz o mocy min. 120W

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

monitor 23" Full HD 1920 x 1080, IPS, LED, dotykowy, zintegrowany z komputerem All-in-One

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

368,3

urządzenie wielofunkcyjne:

4

342,2

przejściówka: 

1
adapter Fast Ethernet USB2.0 do RJ45 na krótkim kablu; zgodność ze standardem USB2.0 / 1.1; końcówka 1: USB; końcówka 2: RJ45; kolor: biały; chipset: Realtek 

RTL8152B lub równoważny pod względem szybkości; zgodność z IEEE802.3 i IEEE802.3u; obsługa trybu zawieszenia i wznowienia; zarządzanie TX / RX FIFO Auto; 

zasilany przez port USB

342,3

kabel: 

1kabel audio-video; wtyczki HDMI: 1x męska HDMI typ A (19-pin, Single Link), 1x męska micro-HDMI typ D; możliwość pracy dwukierunkowej (duplex); długość kabla: 

2 metry; pozłacane końcówki; kolor: czarny

362

komputer AiO:

1

342,1

notebook: 

1
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gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5150 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 16GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 512GB SSD M.2 

napęd optycz. -

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

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

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

waga do 1,4 kg (z baterią)

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 4200mAh

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

inne

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), podświetlana klawiatura, przejściówka HDMI na VGA, 

firmowe etui na laptopa, przejściówka USB na RJ-45 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 920 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 256GB SSD M.2 

napęd optycz. -

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

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

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

waga do 1,3 kg (z baterią)

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, min. 4330mAh

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

inne

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), podświetlana klawiatura, przejściówka micro HDMI na 

HDMI, firmowe etui na laptopa, przejściówka USB na RJ-45 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

387

notebook:

1

368,3 4

technologia druku: laserowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku/kopiowania: min. 22 str./min; czas wydruku pierwszej strony: do 8s 

(z trybu gotowości); rozdzielczość drukowania/kopiowania: 600 x 600 dpi (tryb best); szybkość procesora: min. 600MHz; pojemność pamięci: min. 128MB; zakres 

zmniejszania/powiększania kopii: 25 - 400%; max. ilość kopii: do 99; skaner płaski; rozdzielczość skanowania (optyczna): do 600 dpi w kolorze, do 1200 dpi w czerni; 

zgodność ze sandardami Twain i WIA; druk dwustronny ręczny; maksymalny miesięczny cykl pracy: do 10 000 stron; łączność, tryb standardowy: Hi-Speed USB 2.0; 

wyświetlacz LCD; podajnik standardowy na 150 arkuszy; odbiornik papieru na min. 100 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS); nośniki: papier (do 

druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówki; obsługiwana gramatura: 60 - 163 g/m²; kabel USB 1,8m

383,1

notebook:

1

383,2

monitor: 

1
27", TFT VA, matowy, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,32 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: min. 300 cd/m2; 

kontrast: min. 3000:1 (typowy), 100000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 15-stykowe D-

Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); kolor czarny
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płyta odpowiednia do proponowanego procesora i obudowy

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7100 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z 

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

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

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2400 MHz

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 980 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk HDD min. 1TB 7200 rpm 

napęd opt. -

obudowa zintegrowana z monitorem All-in-One z podstawką z regulowaną wysokością

klawiatura USB, multimedialna, przewodowa, czarna, producenta komputera 

mysz USB, przewodowa optyczna, czarna, producenta komputera 

komunikacja Lan 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

I/O HDMI in, HDMI out, Display Port, 2x USB 2.0, 6x USB 3.0, combo audio, RJ-45 

inne
zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony; Trusted Platform Module (TPM 2.0), 

zasilacz o mocy min. 150W

system -

monitor 23,8" Full HD 1920 x 1080, LED, zintegrowany z komputerem All-in-One
gwarancja

minimum 5 lat w miejscu eksploatacji  z serwisem w następnym dniu roboczym

ekran
wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 12,9 cala z podświetleniem LED; rozdzielczość min. 2732 na 2048 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi); 

technologia ProMotion; True Tone; powłoka oleofobowa odporna na odciski palców; pełna laminacja wyświetlacza; powłoka antyodblaskowa

procesor A10X Fusion o architekturze 64-bitowej; wbudowany koprocesor M10

pamięć min. 256GB 

bateria
litowo-polimerowa o pojemności min. 40 Wh, do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi, ładowanie przez zasilacz lub przewód USB podłączony 

do komputera

komunikacja Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); HT80 z MIMO; technologia Bluetooth 4.2

I/O Smart Connector, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, złącze Lightning, tacka na kartę nano-SIM

audio Audio FaceTime; cztery głośniki; dwa mikrofony

inne
kompas cyfrowy, mikrolokalizacja iBeacon, Touch ID, żyroskop trójosiowy, przyspieszeniomierz, barometr, czujnik oświetlenia zewnętrznego; kolor: 

gwiezdna szarość; w zestawie przewód ze złącza Lightning na USB, zasilacz USB

TV i video

aparat min. 12 Mpix z tyłu i min. 7 Mpix z przodu, cyfrowy zoom do 5x, optyczna stabilizacja obrazu, flesz True Tone z 4 diodami LED, panorama (do 63 

megapikseli), osłona obiektywu ze szkła szafirowego, matryca BSI, hybrydowy filtr IR, autofokus z funkcją Focus Pixels, wykrywanie twarzy i postaci, 

kontrola ekspozycji, tryb Auto HDR dla zdjęć, automatyczna stabilizacja obrazu, tryb zdjęć seryjnych, tryb samowyzwalacza, dodawanie geoznaczników do 

zdjęć; nagrywanie wideo 4K z częstością 30 kl./s, nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60 kl./s, nagrywanie wideo HD 720p z częstością 30 

kl./s, optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo, wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością 120 kl./s i w jakości 720p z 

częstością 240 kl./s, wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu, filmowa stabilizacja obrazu wideo (1080p i 720p), wideo z ciągłym autofokusem, możliwość 

robienia zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K, powiększanie obrazu podczas odtwarzania, dodawanie geoznaczników do wideo;

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny iOS 10 lub nowszy

waga do 680g

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

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

ALC1220 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza (min.): PCI-E 16x: 3;  PCI-E 

1x: 3; USB 2.0: 6; USB 3.1: 10; PS/2: 1; Serial ATA: 6; SATA Express: 2; RJ-45: 1; gniazdo M.2: 1 (min. 32 Gb/s); TPM: 1; Thunderbolt: 1; cechy 

dodatkowe: obsługa modułów ECC UDIMM (pracujących w trybie non-ECC), obsługa DualBIOS, Smart Backup, 

Ambient LED, obsługa Q-Flash, USB Blocker; narzędzia: V-Tuner, Easy RAID; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na 

tylnym panelu: DVI-D, HDMI 

procesor

procesor minimum 2-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy. 

pamięć min. 2x4GB (sparowane) min. 2400MHz DDR4 CL15

391

komputer: 

13

389,1

komputer AiO: 

2

389,2

tablet:

1
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grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk

SSD SATA3 o pojemności min. 240GB, wysokość: 7mm; szybkość odczytu: min. 560 MB/s; szybkość zapisu: min. 530 MB/s; losowa wartość IOPS (4K): 

odczyt 100000, zapis 88000; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h; dodatkowe funkcje: pełna ochrona danych, Smart Refresh, Smart 

Flush, Guaranteed Flush

napęd opt. -

obudowa

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

USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); możliwość zainstalowania min. 4 wentylatorów (przód, 

tył, panel boczny); długość: do 460 mm; szerokość: do 190 mm; wysokość: do 420 mm; możliwość montażu chłodzenia CPU o wysokości do min. 155 mm i 

karty graficznej o długości min. 280 mm; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz o mocy min. 350 W; format 

zasilacza: ATX

klawiatura USB, przewodowa, czarna w komplecie z myszką, np. Logitech MK120 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy 

mysz USB, przewodowa, optyczna, czarna, w komplecie z klawiaturą

inne

karta sieciowa GigabitEthernet, złącze zewnętrzne 1x RJ-45, typ złącza magistrali: PCI-E 1x; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, 

IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3x - Flow Control; kabel HDMI-HDMI 1,5m (wtyczki HDMI 2x męska HDMI typ A (19-

pin, Single Link))

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4350 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 720 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 256GB SSD M.2 

napęd optycz. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000

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

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

waga do 2,1 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 44 Wh

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

inne

czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, klawiatura odporna na zachlapania, klawiatura numeryczna, 

czytnik linii papilarnych, obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie 

równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

1

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 920 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 256GB SSD M.2 

napęd optycz. -397

notebook konwertowalny:

391 13

392

pamięć RAM:

2pamięć 8GB DDR3 ECC 1600MHz

394

notebook:

1
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komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth

ekran
13,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), LED, IPS, dotykowy; zawias działający w zakresie 360 stopni pozwalający na pracę w czterech trybach: 

laptop, tablet, namiot, podstawka

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 2x USB Typu-C, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 1,3 kg (z baterią)

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min. 6250 mAh

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

inne
kamera internetowa HD, wbudowane dwa mikrofony, wbudowane głośniki stereo, aluminiowa obudowa, aluminiowe wnętrze laptopa, wbudowany czytnik 

linii papilarnych, podświetlana klawiatura, torba odpowiednia do rozmiaru notebooka

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

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

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

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

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

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 11900 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy. Wentylator do procesora np. SilentiumPC Fortis 3 HE1425 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i poziomu 

emisji hałasu;

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

grafika

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

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

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

CrossFire/CrossFireX, wyposażona w złącza: min. DVI: 1 szt., HDMI: 1 szt., DisplayPort: 1 szt., osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie 

gorszy niż 3600, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający 

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

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

dysk HDD min. 4TB SATA3 3,5", 7200 rpm, cache 64 MB 

napęd opt.

Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; technologia optyczna (zapis/odczyt): CD/DVD; czas dostępu (CD): 125 ms; czas dostępu (DVD): 145 ms; 

interfejs: SATA; odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW,       CD-ROM, Audio CD; odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±RW, 

DVD-ROM, DVD-RAM, DVD±R DL, DVD-ROM DL; klasa szybkości odczytu CD-ROM: 16 x; klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; klasa szybkości zapisu 

CD-RW: 24 x; klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16 x; klasa szybkości zapisu DVD-R: 24 x; klasa szybkości zapisu DVD-RW: 8 x; klasa szybkości 

zapisu DVD+R: 24 x; klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; klasa szybkości odczytu DVD-RAM: 5 x; klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; klasa 

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

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

obudowa

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

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

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

wentylacyjny; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz sieciowy o mocy min. 700 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; średni czas 

między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość 

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

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

automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP

klawiatura -

mysz -

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC892 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; RAID: 0, 1, 5, 10; złącza (min.): PCI-E 16x: 2;  PCI-E 1x: 4; USB 2.0: 6; 

USB 3.1: 8; PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; COM: 1; gniazdo M.2: 1; TPM: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na 

tylnym panelu: DVI, Display Port, VGA

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10600 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy.

397

404

komputer: 

1

405

komputer: 

1
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pamięć min. 8GB min. 2133MHz DDR4 CL14 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 3GB GDDR5, z szyną pamięci min. 192-bit, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min. 1580 MHz (OC), 

taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1790 MHz (OC), taktowanie pamięci (efektywne) min. 8000 MHz, maksymalna rozdzielczość obrazu min. 

7680 x 4320 pikseli, wyposażona w złącza min. Display Port, 2x DVI-D i HDMI, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 8500, lub 

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

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

model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk

SSD min. 240GB SATA3 2,5", prędkość odczytu/zapisu: min. 560/410 MB/s, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1500000 h; dodatkowe 

funkcje: S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), obsługa TRIM, NCQ - Native Command Queuing; drugi dysk HDD min. 1TB 

3,5" SATA3, 7200 rpm, cache 64MB

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 150 ms; czas dostępu (DVD): maks. 160 ms; pojemność bufora: min. 0,75 MB

obudowa

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

USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon), trzystopniowy regulator obrotów (do 5 wentylatorów); 

liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 2 min. 120mm; maksymalna liczba wentylatorów: min. 5; długość: do 490 mm; szerokość: do 200 mm; 

wysokość: do 510 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 410mm, chłodzenia procesora o wysokości do min. 160mm; 

beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.; kolor czarny; częściowo modularny zasilacz o mocy min. 600W; format 

ATX; Standard: ATX12V 2.31; typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; złącza zasilania 

stałe: 1x 24-pin ATX, 1x 4+4-pin ATX/EPS12V; złącza zasilania modularne: 2x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-pin MOLEX, 7x 5-pin SATA; obciążalność linii +5 V: 

15 A; obciążalność linii +3,3 V: 15 A; obciążalność linii +12 V: 49 A; obciążalność linii -12 V: 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: 2,5 A; obciążenie łączne 

linii +12 V: 588 W; obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; wentylator min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w 

zależności od obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat min. 80 PLUS Bronze 

klawiatura
bezprzewodowa, USB, w zestawie z myszką, np. Microsoft Wireless Desktop 800 for Business lub równoważna pod względem ilości i rozmieszczenia 

klawiszy

mysz bezprzewodowa, optyczna USB, w komplecie z klawiaturą

system -

monitor

24", TFT TN, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 250 

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

(min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie 

równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC892 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; RAID: 0, 1, 5, 10; złącza (min.): PCI-E 16x: 2;  PCI: 2; USB 2.0: 4; USB 

3.1: 9; PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; COM: 1; LPT: 1; gniazdo M.2: 1; TPM: 1; SATA Express: 3; obsługa układów VGA zintegrowanych w 

procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI-D, HDMI, D-Sub

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 11900 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy; wentylator do procesora, np. be-quiet! Pure Rock lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 32GB (2x 16GB), min. 2400MHz DDR4 CL15 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk

dysk systemowy SSD min. 256GB SATA3 2,5", prędkość odczytu/zapisu: min. 550/520 MB/s, losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 100000, zapis: 90000; 2 

dyski HDD optymalizowane do pracy w urządzeniach NAS o pojemności min. 2TB każdy, 3,5", SATA3, cache min. 64MB, odporność na wstrząsy: praca 

65G, spoczynek 250G, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h, technologia IntelliPower, dostęp do danych: 24x7, NASware; Uwaga: 

system musi być zainstalowany na dysku SSD, pozostałe dwa dyski powinny pracować w macierzy RAID 1 (lustrzany)

napęd opt. dwa napędy DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 125 ms; czas dostępu (DVD): maks. 145 ms; pojemność bufora: min. 0,75 MB
419

komputer: 

1

405 1

417

drukarka:

1

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

trybu gotowości): do 6s; jakość druku w czerni (tryb best): do 1200x1200 dpi; cykl roboczy (miesięcznie, format A4): do 150 000 stron; szybkość procesora: 1,2 GHz; 

możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: usługa ePrint, funkcja AirPrint, certyfikat Mopria; łączność, tryb standardowy: port USB 2.0 Hi-Speed, wbudowany port 

sieci Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T; pojemność pamięci: 512MB; kolorowy graficzny ekran LCD; możliwość zainstalowania 

dodatkowej pamięci do max. 1,5 GB oraz szyfrowanego dysku twardego o minimalnej pojemności 500 GB; podajnik na 550 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, 

moduł automatycznego druku dwustronnego; odbiornik papieru na 250 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze i 

podwójne), koperty (DL, C5, C6, B5); nośniki: papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, 

etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika; obsługiwane gramatury nośników: papier od 60 do 200 g/m²; kabel USB 1,8m; patchcord UTP 2 m
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obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 3,5" (zew.): 1; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 1; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 7; złącza I/O na 

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

wentylatorów: min. 1 min. 120mm; maksymalna liczba wentylatorów: min. 5; długość: do 500 mm; szerokość: do 190 mm; wysokość: do 430 mm; ilość 

slotów w obudowie: min. 7 szt.; kolor czarny; zasilacz modularny (z odłączanymi kablami) o mocy min. 700 W; format ATX, standard (ATX): 2,4; typ PFC: 

aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 3 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin 

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

wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 120 mm; głośność wentylatora: do 28 dB; 

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

certyfikat min. 80 PLUS Silver (sprawność do 91%); 

klawiatura przewodowa, USB, czarna, np. Logitech K120 lub równoważna pod względem ilości i rozmieszczenia klawiszy

mysz przewodowa, optyczna, USB, czarna, np. Logitech B100 lub równoważna pod względem rozdzielczości i ilości przycisków

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

monitor

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

min. 250 cd/m2; kontrast: min. 5000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; wbudowany tuner 

TV (DVB-T, DVB-C); złącza (min.): 2x HDMI, 15-stykowe D-Sub, 1x USB 2.0, 1x wyjście audio (stereo mini-jack), CI slot, 1x SCART; wbudowane 

głośniki; funkcja EPG; funkcja “obraz w obrazie” (PIP); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) - komputer; minimum 2 lata  (za pośrednictwem Wykonawcy) - monitor

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

432,2

dysk SSD:

1SSD min. 275GB SATA3 2,5", prędkość odczytu/zapisu: min. 530/500 MB/s, losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 55000, zapis 83000, wysokość 7 mm

433,1

przełącznik ethernet:

6

architektura sieci LAN: GigabitEthernet; liczba portów 1000BaseT (RJ45): 5 szt.; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.3az - Energy 

Efficient Ethernet, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, 

auto MDI/MDI-X, ANSI/IEEE 802.3 - NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x - Flow Control; rozmiar tablicy adresów MAC: 2000; metoda przekazywania: Store and 

forward; bufor pamięci: 128 kB; ramki Jumbo: 9000 bajtów; warstwa przełączania: 2; typ obudowy: desktop; maksymalny pobór mocy: 31 W; zasilacz sieciowy

434

urządzenie wielofunkcyjne: 

1

430,2

filamenty:

5filament: szpula PLA (różne kolory) (800g) + szpula ABS  (różne kolory) (800g) dla urządzenia z ID 430,1

430,3

płyta kalibracyjna:

1płyta kalibracyjna skanera dla urządzenia z ID 430,1

432,1

pamięć:

1pamięć serwerowa RAM 2GB DDR3-1066: Samsung moduł M378B5673FH0-CF8 (wymagana kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego serwerem)

419 1

422,5

dysk twardy:

2dysk standardowy (nośnik magnetyczny) o pojemności min. 6TB; format szerokości: 3,5"; SATA3; prędkość obrotowa silnika: min. 5400 obr./min; pojemność pamięci 

podręcznej: min. 64 MB; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Advanced Formatting Technology; technologia IntelliSeek.

430,1

drukarka + skaner 3D:

1

technologia wydruku: FFF (Fused Filament Fabrication); maksymalny wymiar druku: min. 20x20x19 cm; tryby drukowania: min. 0.050 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm; 0.4 

mm; głowica drukująca: pojedyncza dysza; średnica dyszy: 0.4 mm; średnica filamentu: 1.75 mm; rodzaj materiału: ABS, PLA; typ wyświetlacza: min. 2.6'' FSTN LCM; 

łączność: USB 2.0, Wifi; oprogramowanie umożliwiające dostosowanie  podstawowych parametrów wydruku takich jak: grubość warstwy, wypełnienie, prędkość 

wydruku, grubość ścianki, automatyczne budowanie podpór itd. oraz bardziej zaawansowanych ustawień takich jak: temperatura stołu roboczego, temperatura dyszy, 

wycofania dyszy; system operacyjny: Windows 7 bądź nowszy, Mac OSX 1.08 bądź nowszy; skaner 3D: technologia Slit Laser Triangulation; silnik skanera: 2m Pixels 

Camera & Dual Diode Laser Module; maksymalny wymiar skanowania: min. 15x15 cm; dokładność skanowanego obiektu: 0.25 mm; udźwig stołu obrotowego: min. 3 kg; 
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gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4650 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 920 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 256GB SSD M.2 

napęd optycz. -

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

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

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

waga do 1,4 kg (z baterią)

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 4200mAh

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

inne

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), podświetlana klawiatura, przejściówka HDMI na VGA, 

firmowe etui na laptopa, przejściówka USB na RJ-45 

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4650 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 4GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 920 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 120GB SSD  

napęd optycz. DVD+/-RW

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, LAN 10/100/1000

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

435

urządzenie wielofunkcyjne: 

1

technologia drukowania: technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED; dostępne funkcje: drukarka, skaner,  kopiarka, faks; druk w kolorze; 

wyświetlacz LCD kolorowy, dotykowy; komunikacja: 2x RJ-11; USB 2.0: 1x RJ45 (karta sieciowa), Host USB; karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100/1000; maksymalny 

rozmiar papieru: A4; automatyczny podajnik dokumentów na 50 szt.; gramatura papieru obsługiwana w ADF: 60-105 g/m2; moduł druku dwustronnego; format papieru 

obsługiwanego w dupleksie: A4, A5, B5; gramatura papieru obsługiwanego w dupleksie: 64-176 g/m2; zainstalowana pamięć: 1 GB; obciążalność: do 60 000 stron 

miesięcznie; specyfikacja drukarki: rozdzielczość drukowania: do 1200 x 1200 dpi; maksymalna szybkość druku (mono/kolor): do 30 str./min.; czas uzyskania pierwszej 

kopii: do 8 s; format papieru: A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" x 5") (75 x 125 mm), format 

fotograficzny (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-216 mm × długość 90-

1321 mm; gramatura papieru: od 64 do220 g/m2; obsługiwane języki drukarek:  PCL6, PCL5c, PDF 1.7, SIDM, XPS, IBM PPR; dostępne czcionki:  87 PCL, 80 PostScript; 

specyfikacja skanera: metoda skanowania: kolor CIS; optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi; głębia koloru: 30 bit, 24 bit; tryby skanowania: do FTP, do USB; 

do poczty e-mail; format plików:  PDF, TIFF,  JPEG, XPS, PDF/A;  specyfikacja kopiarki: czas wykonania pierwszej kopii: cz/b 12 s, kolor 12 s; czas nagrzewania: do 35s 

od momentu włączenia; maks. liczba kopii: 999 szt.; skalowanie: 25-400 %; skala szarości: 7 poziomów; zainstalowane wyposażenie:  podajnik na 250 arkuszy, podajnik 

wielofunkcyjny na 100 arkuszy, tacka odbiorcza na 150 arkuszy, tacka odbiorcza na 100 arkuszy; obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP; kabel 

USB 1,8m; kabel UTP 2m

447

notebook: 

1

450

notebook: 

1

434 1

format A3, procesor: min. 300 MHz; pamięć: min. 256 MB; prędkość drukowania/kopiowania w trybie ciągłym: do 22 str./min. (jednostronnie), do 16 str./min. 

(dwustronnie); czas wydruku pierwszej strony: kopiowanie z szyby: do 8 sekun, drukowanie: do 14 sekund; podajnik standardowy na 250 arkuszy; podajnik boczny na 100 

arkuszy; standardowe rozmiary papieru: B5 do A3, 8,5 x 11 cali, do 11 x 17 cali, rozmiar niestandardowy: 98 do 432 mm, 127 do 297 mm; gramatury papieru: od 60 do 

216 g/m2; języki opisu strony: HBPL, PCL, łączność: port USB 2.0 HighSpeed, karta sieciowa 10Base-T/100Base-TX; moduł druku dwustronnego, rozdzielczość 

wydruku/kopiowania: do 600 x 600 DPI; rozdzielczość skanowania: do 600 x 600 DPI (mono) 300 x 300 DPI (kolor); skanowanie: lokalne przez port USB/TWAIN; 

Ethernet 10/100GB;  oprogramowanie do obsługi aplikacji skanującej z możliwościa zapisu wieloobiektowego skanowania do jednego pliku; formaty wyjściowe plików: 

monochromatyczne PDF/TIFF (wielostronicowy); kolorowe PDF (wielostronicowy), JPEG; kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003 (wersja 32- 

i 64-bitowa), Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (wersja 32 / 64-bitowa), 

Windows 8 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa), Windows 10 (wersja 32- i 64-bitowa); kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m
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I/O min.: 1x USB 3.0, 1x USB typ C, 2x USB 2.0, D-Sub, HDMI, RJ-45, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 2,1 kg 

bateria litowo-jonowa, min. 3-komorowa, min. 48 Wh

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

inne

czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura odporna na zalanie z blokiem 

numerycznym, czytnik linii papilarnych, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook 

mechanicznie)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

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

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

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

Umowy

pamięć min. 8GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 512GB SSD M.2 

napęd optycz. -

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

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

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

waga do 1,3 kg (z baterią)

bateria litowo-polimerowa, min. 3-komorowa, min. 4330mAh

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

inne

czytnik kart pamięci, kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, aluminiowa obudowa, podświetlana klawiatura, 

wbudowany czytnik linii papilarnych, przejściówka micro HDMI na HDMI, firmowe etui na laptopa, przejściówka USB na RJ-45; stacja dokująca: 

połączenie z notebookiem (typ złącza): USB; złącza zewnętrzne; 1x combo audio jack, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A (port ładowania), 1x VGA, 1x czytnik kart 

3w1, 1x HDMI, 1x LAN 10/100/1000 Mb/s, 2x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2x Display Port 1.2, 1x USB Type-C, zasilacz o mocy min. 120 W,  możliwość 

zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające urządzenie mechanicznie); dodatkowy zasilacz do notebooka

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

ekran
wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 10,5 cala z podświetleniem LED; rozdzielczość min. 2224 na 1668 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi); 

technologia ProMotion; True Tone; powłoka oleofobowa odporna na odciski palców; pełna laminacja wyświetlacza; powłoka antyodblaskowa

procesor A10X Fusion o architekturze 64-bitowej; wbudowany koprocesor M10

pamięć min. 64GB 

bateria
litowo-polimerowa o pojemności min. 30 Wh, do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi, ładowanie przez zasilacz lub przewód USB podłączony 

do komputera

komunikacja Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); HT80 z MIMO; technologia Bluetooth 4.2

I/O Smart Connector, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, złącze Lightning, tacka na kartę nano-SIM

audio Audio FaceTime; cztery głośniki; dwa mikrofony

inne
kompas cyfrowy, mikrolokalizacja iBeacon, Touch ID, żyroskop trójosiowy, przyspieszeniomierz, barometr, czujnik oświetlenia zewnętrznego; kolor: 

srebrny; w zestawie przewód ze złącza Lightning na USB, zasilacz USB

TV i video

aparat min. 12 Mpix z tyłu i min. 7 Mpix z przodu, cyfrowy zoom do 5x, optyczna stabilizacja obrazu, flesz True Tone z 4 diodami LED, panorama (do 63 

megapikseli), osłona obiektywu ze szkła szafirowego, matryca BSI, hybrydowy filtr IR, autofokus z funkcją Focus Pixels, wykrywanie twarzy i postaci, 

kontrola ekspozycji, tryb Auto HDR dla zdjęć, automatyczna stabilizacja obrazu, tryb zdjęć seryjnych, tryb samowyzwalacza, dodawanie geoznaczników do 

zdjęć; nagrywanie wideo 4K z częstością 30 kl./s, nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60 kl./s, nagrywanie wideo HD 720p z częstością 30 

kl./s, optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo, wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością 120 kl./s i w jakości 720p z 

częstością 240 kl./s, wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu, filmowa stabilizacja obrazu wideo (1080p i 720p), wideo z ciągłym autofokusem, możliwość 

robienia zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K, powiększanie obrazu podczas odtwarzania, dodawanie geoznaczników do wideo;

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny iOS 10 lub nowszy

451

notebook: 

1

459

adapter:

1adapter USB 3.0 na Gigabit Ethernet

460,1

tablet:

1

450 1
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waga do 470g

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

ekran wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 10,1 cala, pojemnościowy, IPS, rozdzielczość min. 1280 na 800 pikseli; 

procesor

minimum 4-rdzeniowy np. ARM Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 1,3 GHz lub równoważny pod względem wydajności w dowolnym teście 

wydajności procesorów. Wykonawca załączy do oferty wydruk potwierdzający równoważność. Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki 

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

model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

pamięć RAM min. 1024 MB DDR3; flash min. 16GB

bateria litowo-jonowa o pojemności min. 7000 mAh, do 10 godzin pracy, ładowanie przez USB

komunikacja Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Bluetooth 4.0

I/O microUSB, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

audio wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

inne obsługa kart pamięci microSD, microSDHC i microSDXC o pojemności do 64 GB, wbudowany odbiornik GPS; akcelerometr, kolor czarny

TV i video aparat fotograficzny: min. 5 Mpix z tyłu, min. 2 Mpix z przodu; autofocus

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny Android 6.0 lub nowszy

waga do 570g

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

czterordzeniowy procesor Intel Core i7 2,8 GHz (Turbo Boost do 3,8 GHz) z 6 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3, lub procesor równoważny pod 

względem wydajności w dowolnym teście wydajności procesorów. Wykonawca załączy do oferty wydruk potwierdzający równoważność. Przez 

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

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

pamięć 16 GB pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz

grafika

karta graficzna Radeon Pro 555 z 2 GB pamięci GDDR5 i automatycznym wyborem procesora graficznego,  możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu 

w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie i obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz 

lub maksymalnie czterech wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 na 2304 piksele przy 60 Hzlub karta  równoważna pod względem wydajności w dowolnym 

teście wydajności kart graficznych. Wykonawca załączy do oferty wydruk potwierdzający równoważność. Przez ”równoważna” Zamawiający rozumie 

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

oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy; 

dysk min. 512 GB pamięci masowej SSD z magistralą PCIe

napęd optycz. -

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

ekran
ekran o przekątnej 15,4" z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2880 na 1800 pikseli przy 220 pikselach na cal (ppi); 

rozdzielczości skalowane: 1920 na 1200, 1680 na 1050, 1280 na 800 i 1024 na 640 pikseli; jasność: min. 500 nitów

I/O
4x Thunderbolt 3 (USB-C) z funkcjami: ładowanie, Display Port, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s); gniazdo słuchawkowe 

3,5 mm

waga do 1,9 kg

466

tablet: 

2

467,1

notebook: 

1

460,2

prezenter/pilot:

1

typ połączenia: Bluetooth i połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz; zasięg łączności bezprzewodowej: do 30 m; Diody LED: Akumulator i diody LED łączności; akumulator 

litowo-polimerowy, min. 85mAh; żywotność akumulatora: do 3 miesięcy; czujnik: akcelerometr 3D i żyroskop; technologia czujnika: czujnik ruchu; maksymalne rozmiary 

(wysokość x szerokość x głębokość): 132mm x 29mm x 13mm; waga: do 50g (z akumulatorem); zawartość opakowania: pilot do prezentacji, odbiornik, dokumentacja, 

kabel do ładowania, futerał; 

465,1

głośniki: 

1głośniki komputerowe, system  2.0; moc głośników 2W RMS na kanał (2 kanały); regulacja poziomu głośności; regulacja niskich tonów; pasmo przenoszenia 90 Hz ~ 20 

kHz; stosunek sygnału do szumu: 75 dB; wysokość: do 180mm, szerokość: do 90mm, głębokość: do 90mm;  zasilanie sieciowe; kolor: czarny 

465,2

słuchawki z mikrofonem:

1
rodzaj słuchawek: przewodowe, nauszne z mikrofonem; rodzaj złącza: 2x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon); długość przewodu: min. 1,7 m; regulacja głośności; 

wielkość przetwornika: do 32 mm; pasmo przenoszenia (słuchawki): min. 20-20000 Hz; impedancja słuchawek: 32Ω; pasmo przenoszenia (mikrofon): 100-8000 Hz; 

impedancja mikrofonu: 2kΩ

460,1 1
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328,1

bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 76 Wh, do 10 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

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

inne

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

oświetlenia zewnętrznego, wyposażona w Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID; gładzik Force Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie 

kursorem, mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz obsługujący gesty Multi-Touch; wymagane oprogramowanie: Zdjęcia, iMovie, 

GarageBand, Pages, Numbers, Keynote; zasilacz USB-C o mocy min. 87 W; przewód USB-C do ładowania (2m)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta odpowiednia do proponowanego procesora i obudowy

procesor

czterordzeniowy procesor Intel Core i5 3,0 GHz (Turbo Boost do 3,5 GHz) lub procesor równoważny pod względem wydajności w dowolnym teście 

wydajności procesorów. Wykonawca załączy do oferty wydruk potwierdzający równoważność. Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki 

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

model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

pamięć min. 8 GB RAM DDR4 min. 2400MHz 

grafika

karta graficzna Radeon Pro 555 z 2 GB pamięci VRAM, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym 

ekranie i obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz lub dwóch ekranów zewnętrznych o rozdzielczości 4096 na 2304 

piksele przy 60 Hz lub karta  równoważna pod względem wydajności w dowolnym teście wydajności kart graficznych. Wykonawca załączy do oferty 

wydruk potwierdzający równoważność. Przez ”równoważna” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku 

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

dysk min. 1TB SATA 

napęd opt. -

obudowa zintegrowana z monitorem

klawiatura
bezprzewodowa z akumulatorem do wielokrotnego ładowania, łącząca się automatycznie w parę z komputerem, np. Apple Magic Keyboard (angielska 

międzynarodowa) lub równoważna pod względem ilości i rozmieszczenia klawiszy 

mysz bezprzewodowa, obsługująca proste gesty Multi-Touch, np. Apple Magic Mouse 2, lub równoważna pod względem rozdzielczości i ilości przycisków

komunikacja Lan 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

I/O

złącze RJ-45; wyjście słuchawkowe; 2x złącze Thunderbold 3 (USB-C) obsługujące: DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 

10 Gb/s); możliwość obsługi urządzeń z wyjściami Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA (za pomocą odpowiednich przejściówek); 4x USB 3.0; czytnik kart 

SDXC; 

inne
wbudowana kamera HD, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock, lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające komputer mechanicznie); 

wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon; kabel zasilania i przewód ze złącza Lightning na USB w zestawie

system za spełniający wymagania Zamawiający uzna macOS Sierra lub nowszy 

monitor
zitegrowany z komputerem wyświetlacz o przekątnej min. 21,5" o rozdzielczości min. 4096 x 2304 pikseli z możliwością wyświetlania miliarda kolorów, 

jasność min. 500 nitów

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4650 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 12GB DDR4 min. 2133MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 256GB SSD  

467,3

adaptery: 

1przejściówka Apple z USB-C na USB, przejściówka typu Belkin z USB-C na VGA, przejściówka typu Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet

468

komputer AiO:

1

469

notebook:

1

467,1 1

467,2

zasilacz sieciowy:

1zasilacz Apple USB-C o mocy 87 W przeznaczony do komputerów typu MacBook Pro 15 cali wyposażonych w port Thunderbold 3 (USB-C); przewód USB-C do 

ładowania o długości 2 m
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napęd optycz. DVD+/-RW

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

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

I/O min.: 1x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 1x USB Typu-C, 1x USB 2.0, HDMI, D-Sub, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 2,3 kg (z baterią)

bateria litowo-polimerowa, min. 2-komorowa, min. 5000mAh

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

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

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 128 GB; liczba gniazd DDR4: 8; wbudowany układ dźwiękowy: ALC1220 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; RAID: 0, 1, 5, 10; złącza (min.): PCI-E 16x: 4; PCI-E 1x: 1; USB 2.0: 8; 

USB 3.1: 11; PS/2: 1; Serial ATA: 8; RJ-45: 1; Turbo M.2: 2; Turbo U2: 1; TPM: 1; obsługa technologii 3-Way AMD CrossFire; obsługa technologii 3-Way 

NVIDIA SLI

procesor

procesor minimum 8-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 18700 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy; wentylator do procesora, np. SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji 

hałasu. 

pamięć min. 32GB (4x 8GB), min. 3600MHz DDR4 CL17 1,35V chłodzona radiatorami 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB GDDR5, z szyną pamięci min. 128 bit, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min. 1340 MHz, 

taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1450 MHz, taktowanie pamięci (efektywne): min. 7000 MHz, maksymalna rozdzielczość obrazu: min. 7680 

x 4320 pikseli, wyposażona w złącza min. DVI: 2 szt., HDMI: 1 szt., DisplayPort: 1 szt., obsługająca standard OpenGL 4.5 oraz funkcje: NVIDIA GPU 

Boost, NVIDIA G-Sync, NVIDIA CUDA, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 5700, lub karta równoważna wydajnościowo 

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

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

dysk

dysk SSD min. 240GB SATA3 2,5"; prędkość odczytu/zapisu: min. 320/300 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 65000, zapis: 16000; średni czas 

wyszukiwania przy odczycie: max. 42 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie: max. 40 ms; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h; 

2 dyski HDD optymalizowane do pracy w urządzeniach NAS o pojemności min. 6TB każdy, 3,5", SATA3, cache min. 128MB, 7200 rpm; odporność na 

wstrząsy: praca 70G, spoczynek 250G, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h, technologia AgileArray, dostęp do danych: 24x7

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 125 ms; czas dostępu (DVD): maks. 145 ms

obudowa

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

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

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

w obudowie: 7 szt.; kolor czarny; częściowo modularny zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 550 W; standard zasilacza (ATX): 2,31; typ PFC: aktywny; 

średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 67-47 Hz / 4 A; obciążalność linii +5 V: min. 15 A; obciążalność 

linii +3,3 V: min. 24 A; obciążalność linii +12 V: min. 44 A; obciążalność linii -12 V: min. 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: min. 3 A; max. obciążenie 

łączne linii +12 V: 528 W; max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; złącza zasilania: stałe - 1x 24-pin ATX, 1x 4+4-pin ATX/EPS12V, odłączane 

- 2x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-pin MOLEX, 7x 5-pin SATA; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od 

obciążenia zasilacza); zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat 80 PLUS Gold (sprawność energetyczna do 91%);

klawiatura -

mysz -

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

471

komputer: 

1

473,1

zasilacz awaryjny UPS:

2

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

(niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60 Hz +/-1 Hz; topologia: line interactive; typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusiody; złącza wyjściowe: 2x IEC 

Jumpers (zasilanie zapasowe), 6x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe); czas przełączania: 8ms (typowy), 10ms (maksymalny); nominalne napięcie wejściowe: 230V; 

częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie); typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14; długość przewodu zasilania: min. 1.2 m; zakres napięcia 

wejściowego w trybie podstawowym: 150 - 280V; typ wymaganej ochrony na wejściu: wyłącznik 3-polowy; maksymalny prąd wejściowy: 6.0A; wejściowy współczynnik 

mocy przy pełnym obciążeniu: 0.5; typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu; typowy czas ładowania: 8 

godzin; czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: min. 2 min.; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 11 min.; interfejs: USB; panel sterowania: wyświetlacz 

statusu LED ze wskaźnikiem pracy online, zasilanie akumulatorowe, wskaźniki "wymień baterię" i "przeciążenie"; alarm dźwiękowy: alarm przy zasilaniu z akumulatora, 

alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie; klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 

273 Dżule, ochrona linii danych, ochrona modemu/faksu, RJ-11;

469 1
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gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 2; PCI: 2; USB 2.0: 6; USB 3.0: 5; 

PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; COM: 1; M.2: 2; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI-D,  D-Sub, 

HDMI; obsługa technologii AMD CrossFireX; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7350 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy; wentylator do procesora, np. SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2400MHz DDR4 CL16

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk -

napęd opt. -

obudowa

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

audio), 1x mikrofon (HD audio); liczba zainstalowanych wentylatorów: 1 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 6; szerokość: do 210 mm; 

długość: do 430 mm; wysokość: do 450 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; wysokość chłodzenia CPU: min. 160 mm; możliwość zamontowania karty 

graficznej o długości do min. 380mm; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 550 W; standard zasilacza (ATX): 2,31; typ PFC: aktywny; średni 

czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 67-47 Hz / 4 A; obciążalność linii +5 V: min. 15 A; obciążalność linii 

+3,3 V: min. 24 A; obciążalność linii +12 V: min. 44 A; obciążalność linii -12 V: min. 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: min. 3 A; max. obciążenie łączne 

linii +12 V: 528 W; max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; złącza zasilania: 1x 24-pin ATX, 1x 4+4-pin ATX/EPS12V, 2x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-

pin MOLEX, 7x 5-pin SATA; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); 

zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat 80 PLUS Gold (sprawność energetyczna do 91%);

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Modecom MC-5005 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy

mysz
przewodowa USB optyczna czarna, np. Modecom MC-910 czarno-niebieska, lub równoważna pod względem rozdzielczości, ilości przycisków oraz 

kolorystyki

inne

listwa antyprzepięciowa 4-gniazdowa z wyłącznikiem; kolor czarny; wtyczka: Euro; długość przewodu zasilającego: 2.5 m; zabezpieczenia: 

przeciwprzepięciowe, warystor 14D471K; maksymalne obciążenie: 10A/230V/ 3680W; Quick Switch - wyłącznik nożny; możliwość montażu na 

meblach/ścianie; organizer kabla; obudowa wykonana z niepalnego PP; zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 2; PCI: 2; USB 2.0: 6; USB 3.0: 5; 

PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; COM: 1; M.2: 2; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI-D,  D-Sub, 

HDMI; obsługa technologii AMD CrossFireX; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE

473,3

HUB USB:

2
rodzaj obudowy: desktop; porty: 7x SuperSpeed USB 3.0; cechy: moduł z cechą hot-swap; zgodność z normami: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0; procesor 1x VIA VL812; 

rozszerzenie/połączenie: interfejsy 7x USB 3.0 - Type A, 2x USB (tylko moc) - gniazdo ładowania 2,4A, 1x micro-USB 3.0 - Type B; zasilacz; dołączony przewód USB - 1 

m

475

komputer: 

8

476

komputer: 

2

473,1 2

473,2

zasilacz awaryjny UPS:

1

moc wyjściowa: 720W/1.2 kVA; napięcie wyjściowe: 230V; częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60 Hz; częstotliwość na wyjściu 

(niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 60Hz +/- 0.1% przy częstotliwości nominalnej 60Hz, 50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo; współczynnik szczytu: 3:1; 

topologia: Line Interactive; typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusiody; złącza wyjściowe: 5x IEC 320 C13, 5x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe), 2x IEC Jumpers 

(zasilanie zapasowe); czas przełączania: 10ms - typowy, 12ms - maksymalny; nominalne napięcie wejściowe: 230V; częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz 

(automatyczne wykrywanie); typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 176 - 294V; zmienny zakres napięcia 

wejściowego w trybie podstawowym: 156 - 300V; typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu; typowy czas 

ładowania: max. 8 h; czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: min. 5 min.; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 16 min.; interfejs: USB; panel sterowania: 

wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD; alarm dźwiękowy: alarm przy zasilaniu akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania 

akumulatora, ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie; klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 441 dżuli; ochrona linii danych: analogowa linia 

telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), przewód sieciowy - Ethernet 10/100/1000 Base-T (złącze RJ-45)
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procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7350 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy; wentylator do procesora, np. SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2400MHz DDR4 CL16

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk HDD min. 4TB SATA3 3,5", 7200 rpm, cache min. 128 MB; średni czas dostępu: max. 12 ms; MTBF: min. 1000000 godz.; technologia S.M.A.R.T.

napęd opt. -

obudowa

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

audio), 1x mikrofon (HD audio); liczba zainstalowanych wentylatorów: 1 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 6; szerokość: do 210 mm; 

długość: do 430 mm; wysokość: do 450 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; wysokość chłodzenia CPU: min. 160 mm; możliwość zamontowania karty 

graficznej o długości do min. 380mm; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 550 W; standard zasilacza (ATX): 2,31; typ PFC: aktywny; średni 

czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 67-47 Hz / 4 A; obciążalność linii +5 V: min. 15 A; obciążalność linii 

+3,3 V: min. 24 A; obciążalność linii +12 V: min. 44 A; obciążalność linii -12 V: min. 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: min. 3 A; max. obciążenie łączne 

linii +12 V: 528 W; max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; złącza zasilania: 1x 24-pin ATX, 1x 4+4-pin ATX/EPS12V, 2x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-

pin MOLEX, 7x 5-pin SATA; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); 

zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat 80 PLUS Gold (sprawność energetyczna do 91%);

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Modecom MC-5005 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy

mysz
przewodowa USB optyczna czarna, np. Modecom MC-910 czarno-niebieska, lub równoważna pod względem rozdzielczości, ilości przycisków oraz 

kolorystyki

inne

listwa antyprzepięciowa 4-gniazdowa z wyłącznikiem; kolor czarny; wtyczka: Euro; długość przewodu zasilającego: 2.5 m; zabezpieczenia: 

przeciwprzepięciowe, warystor 14D471K; maksymalne obciążenie: 10A/230V/ 3680W; Quick Switch - wyłącznik nożny; możliwość montażu na 

meblach/ścianie; organizer kabla; obudowa wykonana z niepalnego PP; zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci

system -

monitor

27", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,24 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 

350 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 20000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; 

złącza (min.): 15-stykowe D-Sub,     DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio (stereo mini-

jack), wbudowany hub USB; wbudowane głośniki; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa 

podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające 

monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 2; PCI: 2; USB 2.0: 6; USB 3.0: 5; 

PS/2: 1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; COM: 1; M.2: 2; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI-D,  D-Sub, 

HDMI; obsługa technologii AMD CrossFireX; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7350 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy; wentylator do procesora, np. SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2400MHz DDR4 CL16

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk

dysk SSD min. 240GB SATA3 2,5"; prędkość odczytu/zapisu: min. 320/300 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 65000, zapis: 16000; średni czas 

wyszukiwania przy odczycie: max. 42 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie: max. 40 ms; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h; 

drugi dysk HDD min. 4TB SATA3 3,5", 7200 rpm, cache min. 128 MB; średni czas dostępu: max. 12 ms; MTBF: min. 1000000 godz.; technologia 

S.M.A.R.T.

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 125 ms; czas dostępu (DVD): maks. 145 ms

480

komputer:

2

476 2
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obudowa

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

audio), 1x mikrofon (HD audio); liczba zainstalowanych wentylatorów: 1 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 6; szerokość: do 210 mm; 

długość: do 430 mm; wysokość: do 450 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; wysokość chłodzenia CPU: min. 160 mm; możliwość zamontowania karty 

graficznej o długości do min. 380mm; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX o mocy min. 550 W; standard zasilacza (ATX): 2,31; typ PFC: aktywny; średni 

czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 67-47 Hz / 4 A; obciążalność linii +5 V: min. 15 A; obciążalność linii 

+3,3 V: min. 24 A; obciążalność linii +12 V: min. 44 A; obciążalność linii -12 V: min. 0,3 A; obciążalność linii +5 Vsb: min. 3 A; max. obciążenie łączne 

linii +12 V: 528 W; max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W; złącza zasilania: 1x 24-pin ATX, 1x 4+4-pin ATX/EPS12V, 2x 6+2-pin PCI-E, 3x 4-

pin MOLEX, 7x 5-pin SATA; wentylator: min. 120 mm; regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); 

zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP; certyfikat 80 PLUS Gold (sprawność energetyczna do 91%);

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Modecom MC-5005 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy

mysz
przewodowa USB optyczna czarna, np. Modecom MC-910 czarno-niebieska, lub równoważna pod względem rozdzielczości, ilości przycisków oraz 

kolorystyki

inne

listwa antyprzepięciowa 4-gniazdowa z wyłącznikiem; kolor czarny; wtyczka: Euro; długość przewodu zasilającego: 2.5 m; zabezpieczenia: 

przeciwprzepięciowe, warystor 14D471K; maksymalne obciążenie: 10A/230V/ 3680W; Quick Switch - wyłącznik nożny; możliwość montażu na 

meblach/ścianie; organizer kabla; obudowa wykonana z niepalnego PP; zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci

system -

monitor

27", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,24 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 

350 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 20000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; 

złącza (min.): 15-stykowe D-Sub,     DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio (stereo mini-

jack), wbudowany hub USB; wbudowane głośniki; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); obrotowa 

podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające 

monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1; PCI-E 1x: 2; USB 2.0: 6; USB 3.1: 4; PS/2: 1; 

Serial ATA: 4; RJ-45: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: DVI-D,  D-Sub; obsługa Intel Extreme 

Memory Profile; technologia 2-Way AMD CrossFire; technologia Intel Smart Response; zabezpieczenie antyprzepięciowe

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10950 lub procesor równoważny 

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

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

zgodnie z par. 3 Umowy; wentylator do procesora, np. SilentiumPC Spartan 3 Pro HE1024 lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji 

hałasu. 

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2133MHz DDR4 CL14 

503,1 1

480 2

487

urządzenie wielofunkcyjne

1

Technologia druku : laserowa kolorowa; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie; szybkość druku/kopiowania A4: do 18 str./min; szybkość druku 

dwustronnego A4: do 7 obrazów/min.; czas wydruku pierwszej strony: do 16s; jakość druku w czerni: do 2400 x 600 dpi; jakość kopiowania: 600 x 600dpi; jakość 

skanowania: do 1200 x 2400dpi (z szyby), 1200 x 600dpi (ADF), 19200 x 19200dpi (interpolowana); możliwość skanowania do e-mail, OCR, obraz, PDF; automatyczne 

drukowanie dwustronne; szybkość procesora: min. 333 MHz; łączność, tryb standardowy: 1 port Hi-Speed USB 2.0, interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX; 

interfejs sieci bezprzewodowej  IEEE 802.11b/g/n; połączenia mobilne: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct; pojemność pamięci: min. 192MB; 

wyświetlacz LCD: ekran dotykowy o przekątnej min. 9 cm; podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz, automatyczny podajnik dokumentów 

(ADF) na 35 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół), 1 arkusz (stroną zadrukowaną do góry), prosta ścieżka papieru; obsługiwane formaty 

nośników: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Legal, Folio; nośniki: standardowy podajnik papieru - papier zwykły i papier z recyklingu (między 

60 - 105 g/m²); podajnik uniwersalny - papier zwykły, papier z recyklingu i obligacji (między 60 - 163 g/m²), ADF - papier zwykły i papier z recyklingu (między 64 - 90 

g/m² ); kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

490

urządzenie wielofunkcyjne

1

metoda drukowania: drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne); wbudowany system zasilania w atrament; dostepne funkcje: drukowanie, skanowanie, 

kopiowanie, konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor, min. wielkość kropel 3,3 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości; rozdzielczość drukowania 

4.800 x 1.200 DPI; wydajność: jedno stanowisko, grupa robocza; szybkość druku: 33 str./min. monochromatyczny (papier zwykły), 20 str./min. kolor (papier zwykły); 

rozdzielczość skanowania min.: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo), formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF; czujnik kontaktowy obrazu (CIS); obsługiwane 

formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal; pojemność podajnika papieru min. 150 arkuszy, 

20 arkusze fotograficzne; zalecana gramatura papieru 64 g/m² - 250 g/m², automatyczny druk dwustronny, przyłącza min.: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct; usługi 

drukowania mobilnego i w chmurze min.:  iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud , Apple AirPrint, Google Cloud Print; wyświetlacz LCD 

monochromatyczny, przekątna min.: 5,6 cm, zestaw startowy min.:  (czarny  140 ml, kolorowe 70 ml); kolor czarny

komputer
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grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB GDDR5, szyna pamięci min. 128-bit, maksymalna rozdzielczość obrazu min. 3840 x 2160 pikseli, wyposażona 

w min. 4 złącza mini Display Port, obsługująca standardy DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0, DirectCompute, Open CL oraz funkcje NVIDIA 

CUDA, NVIDIA Mosaic, NVIDIA 3D Vision, NVIDIA 3D Vision Pro, NVIDIA nView Multi-Display Technology, obsługa wielu monitorów, liczba rdzeni 

CUDA: 512, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 3000, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

watpliwości co do równoważności, wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy. 4 adaptery mini Display 

Port - Display Port i 4 adaptery DisplayPort - DVI-D w zestawie z kartą

dysk
dysk SSD min. 240GB SATA3 2,5"; prędkość odczytu/zapisu: min. 560/510 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 75000, zapis: 75000; średni czas 

między uszkodzeniami (MTBF): min. 1500000 h

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 125 ms; czas dostępu (DVD): maks. 145 ms

obudowa

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

USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; liczba zainstalowanych wentylatorów: 1 (min.120 mm); maksymalna liczba 

wentylatorów: min. 4; szerokość: do 190 mm; długość: do 420 mm; wysokość: do 420 mm; ilość slotów w obudowie: 7 szt.; wysokość chłodzenia CPU: 

min. 160 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 400mm; maty wyciszające; montaż beznarzędziowy; otwory do zamontowania 

chłodzenia wodnego; siatka mesh na przednim panelu; kolor biało-czarny; zasilacz sieciowy ATX, modularny lub półmodularny o mocy min. 650 W; 

standard zasilacza (ATX): 2,2; typ PFC: aktywny; wtyczki zasilania: ATX 20pin, ATX 24pin, 8x SATA, 5x 4-pin Molex, 4x 6/8-pin PEG, 1x 4/8 EPS 12V; 

wentylator min. 135mm; regulacja obrotów wentylatorów automatyczna; zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP; certyfikat 80PLUS Bronze; 

sprawność min. 85%

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Logitech Comfort Keyboard K280E for Business lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy

mysz przewodowa USB optyczna czarna, np. Logitech Corded Mouse M500 lub równoważna pod względem rozdzielczości, ilości przycisków oraz kolorystyki

system
Windows 7 Professional EN lub PL 64-bit lub Windows 10 Professional EN lub PL 64-bit ( z możliwością downgrade do Windows 7 Professional) lub 

dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*)

monitor

27", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,32 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 

250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 25000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): 15-stykowe D-Sub, DisplayPort, HDMI, DVI-D (z HDCP), 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 (typ B), 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio 

(stereo mini-jack), wbudowany hub USB; wbudowane głośniki; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height adjustment); 

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

zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2000 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 4GB DDR3 min. 1600MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 200 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk min. 500GB, min. 5400 obr./min

napęd optycz. DVD+/-RW DuallLayer

komunikacja LAN 100 MBS, WiFi IEEE 802.11/b/g/n, Bluetooth

ekran 15,6", rozdzielczość min. 1366x768 (HD)

I/O min.: HDMI, D-Sub, USB 3.0, USB C, USB 2.0

503,1 1

503,2

serwer NAS

1

interfejs: Gigabit Ethernet, port rozszerzeń USB 3.0 x2; procesor: Marvell ARMADA 385 1,3 GHz lub procesor równoważny pod względem wydajności w dowolnym 

teście wydajności procesorów; pamięć: min. 1GB DDR3; 2 kieszenie na dyski twarde 3,5 cala z możliwością wymiany podczas pracy („hot swap”); 2 dyski twarde 3,5", 

SATA3, cache min. 64MB, odporność na wstrząsy: praca 65G, spoczynek 250G, średni czas między uszkodzeniami dysków (MTBF): min. 1000000 h, stopa błędów przy 

odczycie: 1:10E14,  głośność w czasie pracy: 2,4 B, głośność w czasie spoczynku: 2,3 B, technologia IntelliPower, dostęp do danych: 24x7, NASware,  optymalizowane do 

pracy w urządzeniach NAS, o pojemności min. 3TB każdy; protokoły sieciowe: klient DHCP lub statyczny adres IP, klient NTP, dynamiczny DNS (DDNS), Apple Bonjour 

i Windows Rally, obsługa ramek typu jumbo o wielkości do 9K, VLAN (802.1Q), łączenie portów z przełączaniem awaryjnym, 2 porty Gigabit Ethernet, przekierowywanie 

portów UPnP, protokół LLTD, iSCSI, SSH; sieciowe usługi plików: Serwer FTP/SFTP, Serwer WebDAV, obsługa usługi Microsoft Active Directory; zarządzanie kopiami 

zapasowymi: tworzenie kopii zapasowych wewnętrznych plików i folderów w innych folderach w urządzeniu NAS lub na podłączonym dysku USB; zarządzanie dyskami: 

RAID: JBOD, woluminy łączone, 0/1, roaming dyskowy, roaming macierzy; zabezpieczenia: szyfrowanie woluminów (AES, 256 bitów); system plików: EXT4 dla 

wewnętrznych dysków twardych; maksymalna liczba użytkowników: 512 (Samba), 800 (ADS); maksymalna liczba grup użytkowników: 64 (Samba), 200 (ADS); 

maksymalna liczba udziałów sieciowych: 128, maksymalna liczba równoczesnych połączeń CIFS: 10; iSCSI Target: uwierzytelnianie CHAP, usługa iSNS (Internet Storage 

Name Service), do 64 obiektów docelowych iSCSI; wirtualizacja woluminów: dysk wirtualny (za pośrednictwem inicjatora iSCSI), maksymalna liczba obsługiwanych 

dysków wirtualnych: 8

506,2

notebook: 

1
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waga do 2,2 kg

bateria min. 3-komorowy

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

inne czytnik kart pamięci SD, kamera internetowa 0,3Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 16 GB DDR4 min. 2400 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1200 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 512 GB SSD M.2 PCIe, kontroler dysku: NVMe, prędkość odczytu: min. 2300 MB/s, prędkość zapisu: min. 1300 MB/s

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Lan 10/100/1000

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

I/O min.: 3x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), HDMI, Mini Display Port, RJ-45, złącze stacji dokującej, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

waga do 2 kg  

bateria litowo-jonowa min. 6-komorowa, min. 12 godz. pracy na baterii (min. 72Wh) 

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

(*)

inne

czytnik kart pamięci (min. SD, SDHC, SDXC, MMC), kamera internetowa HD, wbudowane dwa mikrofony, wbudowane głośniki stereo, podświetlana 

klawiatura odporna na zalanie, czytnik linii papilarnych, układ szyfrowania TPM, czytnik Smart Card, obudowa z polikarbonat ABS i stopu magnezu, 

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

gwarancja minimum 3 lata w miejscu eksploatacji, next business day

506,2 1

drukarka

1

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

trybu gotowości): czerń: do 12s, kolor: do 13s; jakość druku w czerni/kolorze (tryb best): do 600x600 dpi; cykl roboczy (miesięcznie, format A4): do 30 000 stron; szybkość 

procesora: 800 MHz; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: usługa ePrint, funkcja AirPrint, certyfikat Mopria, bezpośredni druk bezprzewodowy, aplikacje 

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

802.11b/g/n; pojemność pamięci: 256MB; kolorowy wyświetkacz dotykowy LCD o przekątnej min. 7 cm; podajnik o pojemności 150 arkuszy; druk dwustronny 

automatyczny; odbiornik papieru na 100 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5); nośniki: papier 

(bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, cienki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, 

etykiety, koperty, kartony; obsługiwane gramatury nośników: papier od 60 do 163 g/m², pocztówki maks. 176 g/m², papier błyszczący maks. 200 g/m²; kabel USB 1,8m; 

patchcord UTP 2 m

508,2

zestaw tonerów do drukarki z pozycji 508.1

1czarny o wydajności: 2.750 stron , niebieski/żółty/czerwony o wydajności 2.000 stron każdy

notebook:

1

technologia druku: laserowa kolorowa; dostępne funkcje: drukowanie; szybkość druku A4 (mono/kolor): do 31 str./min; szybkość druku dwustronnego A4: do 14 

arkuszy/min.; czas wydruku pierwszej strony: do 15s; jakość druku (mono/kolor): do 2400 x 600 dpi; automatyczne drukowanie dwustronne; normatywny cykl pracy: do 

60000 stron; szybkość procesora: min. 800 MHz; łączność, tryb standardowy: 1 port Hi-Speed USB 2.0, interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 

interfejs sieci bezprzewodowej  IEEE 802.11b/g/n, obsługa kart NFC w celu bezpiecznego uwierzytelniania obsługiwanych przez NFC urządzeń przenośnych do 

drukowania; możliwość drukowania z urządzeń mobilnych: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct; 

pojemność pamięci: min. 512MB; wyświetlacz LCD: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,5 cm; podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny 

na 50 arkuszy; odbiornik papieru na 150 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół), 1 arkusz (stroną zadrukowaną do góry), prosta ścieżka papieru; nośniki: koperty, etykiety, 

papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier, cienki papier, papier błyszczący; obsługiwane formaty nośników: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, Folio; 

rozmiary kopert: międzynarodowy DL, Com-10, międzynarodowy C5, Monarch; gramatury nośników: 60 - 163 g/m2; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

509,1

drukarka

509,2

1

508,1
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procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1150 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 2GB DDR3

grafika karta graficzna zintegrowana  

dysk min. 32 GB eMMC

komunikacja WiFi 802.11/b/g/n, Bluetooth

ekran 10,1", rozdzielczość min. 1280x800, pojemnościowy, 5-punktowy

I/O min.: micro HDMI, USB 3.0, micro USB, czytnik kart pamięci 

waga do 1,3 kg

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

inne wbudowane głośniki stereo, żyroskop, czujnik światła, akceleometr, kabel micro USB, zasilacz

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 4GB DDR3L min. 1600MHz

grafika karta graficzna zintegrowana  

dysk min. 500 GB SATA

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

ekran 11,6", rozdzielczość min. 1366x768, LED, dotykowy

I/O min.: 2xUSB3.0, USB2,0, HDMI, RJ-45, wejscie mikrofonowe/wejście słuchawkowe combo 

waga do 1,5 kg

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

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

inne kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, żyroskop, kompas elektroniczny, akceleometr, kolor zielony lub szary

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1800 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 4GB DDR3L min. 1600MHz

grafika karta graficzna zintegrowana  

dysk min. 500 GB SATA

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

ekran 11,6", rozdzielczość min. 1366x768, LED, dotykowy

I/O min.: 2xUSB3.0, USB2,0, HDMI, RJ-45, wejscie mikrofonowe/wejście słuchawkowe combo 

waga do 1,5 kg

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

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

notebook/tablet 2w1

1

515,3

napęd zewnętrzny DVD

1

funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; technologia optyczna (odczyt/zapis): CD/DVD; czas dostępu (CD): 140 ms, (DVD): 160 ms/360 ms; pojemność bufora: 1 MB; 

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

DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-Video; klasa szybkości odczytu CD-ROM: 24x; klasa szybkości zapisu CD-R: 24x, CD-RW: 24x;klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 8x; 

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

szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8x; klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 6x; klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 6x

518,1

notebook/tablet 2w1

1

510

notebook: 

1

515,1
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inne kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, żyroskop, kompas elektroniczny, akceleometr

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5150 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

Umowy

pamięć min. 16 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 4096 MB GDDR5, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1680 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1 TB SATA HDD

napęd opt. DVD+/-RW DL

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

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

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

waga do 2,5 kg  

bateria litowo-jonowa min. 4-komorowa, min. 2800mAh

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

inne

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

numeryczna,   obudowa aluminiowa, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook 

mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

523,2

obudowa dysków twardych:

3maks. rozmiar urządzeń  3.5 cala; współpraca z dyskami o pojemności co najmniej 8TB; interfejs urządzeń  SATA; interfejs obudowy  USB 3.0; maks. transfer  5120 

Mbps; kabel USB 3.0; typ zasilacza  AC Adapter; kolor  czarny 

522

notebook:

1

523,3

przełącznik sieciowy:

1 niezarządzalny, biurkowy, liczba portów 1000 Mbit co najmniej  5 szt., obsługiwane protokoły min:  IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, warstwa 

przełączania 2, przekazywanie Store and forward, UPnP 

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

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

360MHz; pojemność pamięci: 64MB; jakość druku (najlepsza) - kolor: do 4800x1200 dpi, czerń: 1200x1200 dpi; wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 

min. 5 cm; łączność, tryb standardowy: Hi-Speed USB 2.0, interfejs bezprzewodowy 802.11n; mobilność: funkcja ePrint, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, 

funkcja AirPrint; standardowa pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy; standardowa pojemność odbiornika papieru: 25 arkuszy; druk dwustronny: automatyczny 

(standardowo); obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, C6, DL; zalecana gramatura nośników: A4: od 64 do 90 g/m²; koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 

g/m²; papier fotograficzny: do 250 g/m²; skaner płaski; skanowanie do plików: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG; rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 dpi; kodowanie 

koloru : 24-bitowe; rozdzielczość kopii (tekst w czerni/tekst i grafika w kolorze) : do 600x300 dpi; poszerzenie ustawień: 25 do 400%; kabel USB 

523,1

dysk magnetyczny:

4
kompatybilny z serwerem QNAP TS-459 Pro +; przeznaczenie do środowisk NAS, pojemność: min. 6000 GB;  format szerokości: 3.5"; typ: magnetyczny; interfejs: Serial 

ATA III; pamięć cache: min. 64 MB; maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s; wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 65 G; wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 

250 G; niezawodność MTBF min.: 1000000 godz

518,3

napęd zewnetrzny DVD

518,1 1

1

funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; technologia optyczna (odczyt/zapis): CD/DVD; czas dostępu (CD): 140 ms, (DVD): 160 ms/360 ms; pojemność bufora: 1 MB; 

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

DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-Video; klasa szybkości odczytu CD-ROM: 24x; klasa szybkości zapisu CD-R: 24x, CD-RW: 24x;klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 8x; 

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

szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8x; klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 6x; klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 6x

521

urządzenie wielofunkcyjne

1
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328,1

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)  

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887 

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

3.1: 1; PS/2: 2; Serial ATA: 4; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; RJ-45: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: 

HDMI, DVI,  D-Sub; AMD CrossFireX; obsługa PXE, WfM2.0, DMI3.0, VR ready

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7050 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy. 

pamięć min. 8GB (2x 4GB), min. 2400MHz DDR4 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1180 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

523,3 1

524

urządzenie wielofunkcyjne:

1

metoda drukowania: drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne); wbudowany system zasilania w atrament; dostepne funkcje: drukowanie, skanowanie, 

kopiowanie, konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor, min. wielkość kropel 3,3 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości; rozdzielczość drukowania 

4.800 x 1.200 DPI; wydajność: jedno stanowisko, grupa robocza; szybkość druku: 33 str./min. monochromatyczny (papier zwykły), 20 str./min. kolor (papier zwykły); 

rozdzielczość skanowania min.: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo), formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF; czujnik kontaktowy obrazu (CIS); obsługiwane 

formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal; pojemność podajnika papieru min. 150 arkuszy, 

20 arkusze fotograficzne; zalecana gramatura papieru 64 g/m² - 250 g/m², automatyczny druk dwustronny, przyłącza min.: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct; usługi 

drukowania mobilnego i w chmurze min.:  iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud , Apple AirPrint, Google Cloud Print; wyświetlacz LCD 

monochromatyczny, przekątna min.: 5,6 cm, zestaw startowy min.:  (czarny  140 ml, kolorowe 70 ml); kolor czarny

527

urządzenie wielofunkcyjne:

1

technologia druku: laserowa, monochromatyczna; dostepne funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy min. 12.3 

cm,

maks. rozmiar papieru: A4, pamięć: min. 512MB, łączność: Hi-Speed USB 2.0, NFC, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n; kopiowanie dwutronne; 

rozdzielczość kopiowania: do 1200 x 600 dpi; automatyczne faksowanie dwustronne; faks-modem  33.6 kb/s, faks internetowy, PC Fax; typy i gramatury nośnika: 

standardowy i opcjonalny podajnik – zwykły, makulaturowy, (pomiędzy 60 - 120gsm), podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy, (pomiędzy 60 - 200gsm), 

drukowaniu dwustronne - zwykły, makulaturowy, (pomiędzy 60 - 105gsm); rozmiary: standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, 

Mexico Legal, India Legal; podajnik papieru na 520 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 80 arkuszy, odbiornik 

papieru na 250 arkuszy; szybkość drukowania dwustronnego A4: do 24 obrazów na minutę; standardowa szybkość drukowania A4: do 46 stron na minutę; rozdzielczość 

drukowania: do 1,200 x 1,200 dpi; automatyczne drukowanie dwustronne; czas wykonania pierwszego wydruku  mniej niż 7.5 sekundy; skanowanie dwustronne, 

rozdzielczość skanowania: do 1,200 x 1,200dpi; szybkość skanowania: mono - do 50 obrazów/min., kolor - do 20 obrazów/min.; typ skanera: podwójny CIS; obsługiwane 

rozwiazania min.:  AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, 

iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, Picasa, PrintSmart Solutions; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

528,1

macierz dyskowa

1

procesor min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2400 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy; pamięć: min. 8GB DDR3L 

z możliwością rozbudowy do 16GB; 512MB DOM; obsługuje standard 10GbE; 6 x 3.5” lub 2.5”SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HDD lub SSD, min. 6 kieszeni Hot Swap; 2x 

Gigabit RJ-45 Ethernet port (możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe porty Ethernet (1Gb lub 10Gb)), 1x slot PCIe Gen2 x4, 5 x USB 3.0, 2 x HDMI,  tryby RAID: 0, 1, 5, 

6, 10, 5/6/10 + hot spares; wyświetlacz LCD; obsługa 6 dysków twardych pojemności do 48TB; system plików: EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+; łączenie w sieci: 

TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack), Dual Gigabit NIC z obsługą ramek Jumbo (failover, multi-IP, port trunking/NIC teaming), klient/serwer PROXY, klient/serwer DHCP, 

Serwer NTP, protokoły: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS (v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC, UPnP & Bonjour Discovery, 

obsługa adapterów WiFi; kopia zapasowa:     RTRR zdalna replikacja w czasie rzeczywistym, kopia zapasowa za pomocą harmonogramu lub w czasie rzeczywistym, 

szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plików, ograniczenie transferu, obsługa szyfrowanej replikacji pomiędzy serwerami Qnap, kopia zapasowa dla klientów sieci lokalnej: 

NetBak Replicator, obsługa Apple Time Machine i zarządzanie kopiami, kopia zapasowa na zewnętrzne urządzenie magazynowania danych, kopia zapasowa Cloud 

Storage (Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Google Drive); bezpieczeństwo: Filtracja IP, ochrona dostępu do sieci z  automatycznym blokowaniem: SSH, Telnet, 

HTTP (S), FTP, CIFS/SMB, AFP, połączenie szyfrowane: HTTPS, FTP z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP, szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH), CIFS: 

kontrola dostępu hosta dla współdzielonych folderów, ochrona antywirusowa, import certyfikatu SSL, powiadomienia o  zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS i 

Windows Live oraz głośnik systemowy, szyfrowanie danych kluczem AES-256; obsługa napedów wirtualnych; wirtualizacja: obsługa funkcji VMware, Citrix, oraz 

Microsoft Hyper-V; zarządzanie zasilaniem: Wake on LAN, obsługa harmonogramu włączeń/wyłączeń (min. 15 ustawień), automatyczne włączenie po utracie zasilania, 

sieciowy UPS z obsługą SNNMP; zarządzanie prawami dostępu: kontrola dostępu użytkowników dla CIFS, AFP, FTP, oraz WebDAV, obsługa uprawnień dla podfolderów 

CIFS/SMB, AFP, FTP oraz File Station, uwierzytelnianie w domenie, MS Active Directory, LDAP Server, LDAP Client; DDNS, SNMP (v2 & v3), kosz sieciowy dla  

CIFS/SMB oraz AFP, monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym, rejestr zdarzeń; klient SysLog; 4 dyski twarde 3,5" HDD SATA 6.0 Gbit/s, kompatybilne z tą 

macierzą dyskową, o pojemności min. 6TB każdy, 7200 rpm, 128MB cache, NCQ   

530

komputer:
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dysk dysk HDD min. 1TB SATA3 3,5" 7200rpm,  64MB cache

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA; czas dostępu (CD): maks. 125 ms; czas dostępu (DVD): maks. 145 ms

obudowa

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

słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; maksymalna liczba wentylatorów: min. 4; szerokość: do 180 mm; długość: do 390 mm; wysokość: do 420 mm; 

ilość slotów w obudowie: 7 szt.; wysokość chłodzenia CPU: min. 140 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 280 mm; zasilacz 

sieciowy ATX o mocy min. 500 W; standard ATX: 2,31; typ PFC aktywny; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; ilość wtyczek 

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

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

120 mm; zabezpieczenia: min. OVP, SCP, OPP; certyfikat: min. 80 PLUS Gold

klawiatura przewodowa USB czarna, np. Logitech K120 lub równoważna pod względem ilości i układu klawiszy

mysz przewodowa USB optyczna czarna, np. Logitech M90 lub równoważna pod względem rozdzielczości, ilości przycisków oraz kolorystyki

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

(*)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5150 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 16 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

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

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

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

dysk min. 512 GB SSD M.2 

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

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

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

waga do 1.4 kg  

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa, min. 4240mAh 

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

inne

czytnik kart pamięci, kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, podświetlana klawiatura, adapter HDMI na VGA, adapter 

USB na RJ-45, firmowe etui na laptopa, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook 

mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

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

HD Audio; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): 1 wolne gniazdo PCI-E 1x; USB 2.0: 2; USB 3.0: 6; 1 wolne gniazdo Serial 

ATA; RJ-45: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: VGA, HDMI

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7300 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

3 Umowy

pamięć min. 8GB, min. 2400MHz DDR4  

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 880 lub karta równoważna wydajnościowo 

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

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

dysk HDD min. 1TB SATA3 7200rpm

napęd opt. DVD+/-RW DL SATA

obudowa

Mini Tower ATX; złącza I/O na przednim panelu: 4x USB, w tym min. 2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack 

(wejście na mikrofon); czytnik kart pamięci; długość: do 290 mm; szerokość: do 150 mm; wysokość: do 370 mm; kolor srebrny; zasilacz o mocy min. 

200W; format ATX; 

530
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328,1

klawiatura przewodowa USB 

mysz przewodowa USB 

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

inne Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające komputer mechanicznie)

monitor

19,5", TFT MVA, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,23 mm; czas reakcji matrycy: maks. 8 ms; jasność: min. 

250 cd/m2; kontrast: min. 3000:1 (typowy), 10000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; 

złącza (min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne 

rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy) 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2400 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcia własną min. 4096 MB GDDR5 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 950 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA 

napęd opt.  DVD+/-RW DuallLayer SATA

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

ekran 17,3",  rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.:  2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), USB 2.0, HDMI, VGA (dopuszczalny konwerter z HDMI na VGA), wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

 
waga do 3,1 kg 

573,2

notebook:

1

573,1

drukarka:

1

drukarka  mono, laserowa, podświetlany wyświetlacz LCD, maksymalny rozmiar papieru  A4, pamięć min. 128MB, procesor  min. 400MHz, połączenie: sieć przewodowa 

i bezprzewodowa, lokalny interfejs: Hi-Speed USB2.0; Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), IEEE 802.11b/g/n, połączenia mobilne: AirPrint, Google 

Cloud Print, iPrint & Scan, nośniki min.:  A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio, 76.2 - 215.9 x 127 mm - 355,6, możliwość 

ograniczenia drukowania dla wybranych użytkowników i przypisać limity stron, wejście papieru: podajniki standardowy 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy,  

możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika: min. 500 arkuszy, wyjście papieru  150 arkuszy,  prosta ścieżka papieru, standardowa szybkość drukowania A4:  do 40 

strony na minutę, rozdzielczość  1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi, automatyczne drukowanie dwustronne, czas wykonania pierwszego wydruku: 

mniej niż 8.5 sekundy, poziom hałasu  59dBA podczas wydruku,  zużycie energii  2.41kWh /tydzień, przewód zasilajacy, toner (min. 8000 stron)

545 1

546

urządzenie wielofunkcyjne:

1

 Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, parametry drukowania: prędkość druku w czerni: maks. 38 str./min, czas wydruku pierwszej strony (tryb 

gotowości) czerń: do 5,6 s, cykl roboczy (miesięczny, format A4) do 80 000 stron, technologia druku: druk laserowy, rozdzielczość druku w czerni 1200x1200 dpi, 

wyświetlacz intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5 cm (CGD) , szybkość procesora min. 200 MHz, możliwość drukowania z urządzeń 

przenośnych: ePrint,  Apple AirPrin, Certyfikat Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplikacje mobilne, łączność min.: port USB Hi-Speed 2.0,  port USB hosta, karta sieciowa 

Gigabit Ethernet 10/100/1000T, łatwo dostępny port USB, dostosowany do pracy w sieci  (wbudowana karta Gigabit Ethernet), pojemność pamięci min. 256 MB,  

standardowy podajnik papieru: podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, standardowa pojemność odbiornika papieru 150 arkuszy, drukowanie dwustronne,       

obsługiwane formaty nośników min.: podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary, podajnik 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), 

niestandardowe rozmiary, nośniki: papier (zwykły, EcoEFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, 

szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste, obsługiwana gramatura nośników: podajnik 1: od 60 do 175 g/m²,  podajnik 2: od 60 do 120 g/m² , gramatury nośników, 

automatyczny podajnik dokumentów (ADF) od 60 do 90 g/m²,  skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, rozdzielczość skanowania, optyczna do 1200 x 1200 

dpi, format skanowania maksymalny 297 x 216 mm, prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) do 26 str./min i 47 obrazów/min (w czerni), zalecana liczba stron 

skanowanych miesięcznie 750 do 4000, dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów, pojemność automatycznego podajnika dokumentów 50 

arkuszy, funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów: skanowanie do wiadomości e-mail; skanowanie do folderu sieciowego; skanowanie do chmury, obsługiwany format 

pliku: skanowanie do pamięci USB oraz skanowanie z panelu przedniego do folderu sieciowego obsługuje  JPG, PDF, prędkość kopiowania (tryb normalny) czerń: maks. 

38 kopii/min, rozdzielczość kopii (tekst w czerni)  600 x 600 dpi, rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) 600 x 600 dpi, kopie, maks. 99 kopii, prędkość 

przesyłania faksu  3 sekundy na stronę, 

pamięć faksu min. 4 MB, rozdzielczość faksu w czerni 300 x 300 dpi, szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów  do 120 (119 numerów grupowych), 

zużycie energii maks: 583 W (drukowanie/kopiowanie), 9,1 W (tryb gotowości), 2,7 W (tryb uśpienia), poziom mocy akustycznej (tryb gotowości) niesłyszalna, poziom 

ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie) 55 dB (A), wkład z czarnym tonerem (min. 3100 stron), przewód zasilający, kabel telefoniczny, 

wbudowany moduł druku dwustronnego, wbudowany faks, kabel USB
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ID
parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

komputer

1

                                                                             

                                                                             

328,1

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa, min. 3500mAh 

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

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

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4600 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2400 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną  min. 4096 MB GDDR5 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 950 lub karta równoważna 

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

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

par. 3 Umowy. 

dysk min. 1TB SATA 

napęd opt.  DVD+/-RW DuallLayer SATA

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

ekran 17,3",  rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, LED, IPS

I/O min.:  2x USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), USB 2.0, HDMI, VGA (dopuszczalny konwerter z HDMI na VGA), wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo 

 
waga do 3,1 kg 

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa, min. 3500mAh 

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

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

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

578,2

drukarka:

1

drukarka  mono, laserowa, podświetlany wyświetlacz LCD, maksymalny rozmiar papieru  A4, pamięć min. 128MB, procesor  min. 400MHz, połączenie: sieć przewodowa 

i bezprzewodowa, lokalny interfejs: Hi-Speed USB2.0; Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), IEEE 802.11b/g/n, połączenia mobilne: AirPrint, Google 

Cloud Print, iPrint & Scan, nośniki min.:  A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio, 76.2 - 215.9 x 127 mm - 355,6, możliwość 

ograniczenia drukowania dla wybranych użytkowników i przypisać limity stron, wejście papieru: podajniki standardowy 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy, 

możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika: min. 500 arkuszy, wyjście papieru  150 arkuszy,  prosta ścieżka papieru, standardowa szybkość drukowania A4:  do 40 

strony na minutę, rozdzielczość  1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi, automatyczne drukowanie dwustronne, czas wykonania pierwszego wydruku: 

mniej niż 8.5 sekundy, poziom hałasu  59dBA podczas wydruku,  zużycie energii  2.41kWh /tydzień, przewód zasilajacy, toner (min. 8000 stron)

583

monitor:

15

21,5", TFT, LCD, LED, format obrazu 16:9, zalecana rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,248 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; 

jasność: min. 200 cd/m2; kontrast typowy: min. 600:1, kąt widzenia poziomy: min. 90 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 65 stopni; złącza (min.):  D-Sub, regulacja kąta 

pochylenia; mozliwość montażu na scianie, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające monitor mechanicznie); 

przewód VGA,  zasilajacy, kolor czarny

573,2 1

578,1

notebook:

1

584

urządzenie wielofunkcyjne

1
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ID
parametry      

i funkcje
Opis funkcjonalności i minimalnych parametrów Ilość

komputer

1

                                                                             

                                                                             

328,1

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum  1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

599,4

 pamięć

6min. 16GB DDR4-2400 RDIMM ECC Registered CL17 Dual Rank, kompatybilna z płytą główną z pozycji 599,1

599,5

 pamięć

1min. 8GB min. 2400MHz DDR4 CL < 16, 1,2V z radiatorem

599,6

 dysk

1

599,1

 płyta główna

2

wyposażona w dwa gniazda procesorów Socket 2011-3; zbudowana w oparciu o chipset C612 PCH; maksymalna wielkość pamięci: min. 512 GB; liczba gniazd DDR4: 8; 

wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC1150 lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 2x 10/100/1000 Mbit/s; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; złącza 

(min.): PCI-E 16x: 7; USB 2.0: 4; USB 3.0: 10; PS/2: 1; Serial ATA: 8; RJ-45: 2; VGA:1; COM: 1; wyjście optyczne S/PDIF: 1; gniazdo M.2: 1; TPM: 1; obsługa 

technologii: NVIDIA 4-Way SLI oraz AMD 4-Way CrossFireX; zarządzanie: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE

599,2

 procesor

1

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7900 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku 

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

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

599,3

 procesor

3

procesor klasy serwerowej, minimum 10-rdzeniowy, kompatybilny z płytą główną z pozycji 599,1, przystosowany do pracy w parze procesorów, osiągający w teście 

wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 13800 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 

2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do równoważności, 

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

1
SSD, min. 480 GB, format dysku 2.5", interfejs SATA III (6 Gb/s), pamięć podręczna min. 512 MB, szybkość odczytu min. 560 MB/s, szybkość zapisu min. 530 MB/s, 

czterordzeniowy kontroler, niezawodność MTBF 2 mln godzin

535,3

urządzenie do sterowania grami przy pomocy wzroku

1

rozmiar maks. 17 x 15 x 335 mm, waga maks. 95 g maksymalny rozmiar ekranu: 27 inches with 16:9 aspect ratio, 30 inches with 21:9 aspect ratio, odległość robocza: 20 - 

37"/50 - 95 cm, wymiary ścieżki: 16 x 12"/ 40 x 30 cm at 29.5"/75 cm, EyeChip, łączność USB 2.0 (integrated cord, USB 2.0 BC 1.2), długość kabla USB min. 80 cm, 

śledzenie głowy (not powered by EyeChip), kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 7, 8.1, 10 (64-bit ), obciążenie procesora 1% (Core i7-śledzenie głowy 

może zwiększyć obciążenie procesora, średni pobór energii 2 Watt, USB transfer danych100KB/s, częstotliwość 90 Hz, IluminatoryNear Infrared (NIR 850nm), śledzenie 

populacji 97%.

584 1

drukarka/skaner/kopiarka/faks, technologia druku laserowa, prędkość drukowania do 45 str./min w formacie A4, maks. dopuszczalne obciążenie do 110 000 stron 

miesięcznie, prędkość procesora min. 1.05 GHz, pamięć drukowania (standardowa) min.2 GB, podłączenie min.: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC 

Tap-to-Pair , wydruki dwustronne, rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 dpi, czas wydrukowania pierwszej strony od 8s, funkcje drukowania min.: ustawienia 

domyślne aplikacji, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, tworzenie broszury, tryb roboczy, monitorowanie zadań, identyfikacja zadań, druk osobisty, 

drukowanie z USB, zestaw próbkowy, zapisane zadania, skalowanie, zabezpieczone drukowanie, pomiń puste strony, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, 

dupleks (domyślnie), drukowanie mobilne:  AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Print Service Plug-in for Android,  rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi, czas 

wydrukowania pierwszej strony od 6s, skanowanie do strony głównej, skanowanie do sieci (FTB lub przeglądaj SMB), skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, 

faks bezpośredni, przekazywanie faksu na e-mail, wybieranie nr faksu poprzez standardową książkę adresową (do 2 000 kontaktów), faks LAN, automatyczny odwracający 

podajnik dokumentów (RADF): 60 arkuszy, pojemność na papier: taca wielozadaniowa: min. 150 arkuszy - rozmiary niestandardowe: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm, 

główny podajnik papieru: min. 550 arkuszy - rozmiary niestandardowe: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm, możliwość zainstalowania dodatkowych podajników o łącznej 

pojemności min. 1650, wymagana łączna pojemność podajników min. 700 arkuszy, pojemność odbiornika papieru: min.  250 arkuszy, ciśnienie akustyczne: druk: 56 

dB(A), zużycie energii maks. 620W (tryb pracy), zestaw startowy, kabel zasilajacy, przewod faksu

535,1

pamięć

2
DDR3; min. 8192 MB; częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz; typ pamięci: niebuforowana, ECC; opóźnienie CAS Latency (CL): maks. CL11

535,2

dysk twardy
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328,1

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 10 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 10 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 5 lat (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

599,7

 dysk

1
SSD min. 500GB M.2 NVMe; format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: 3200 MB/s; szybkość zapisu: 1800 MB/s; średni czas między uszkodzeniami 

(MTBF): 1500000 h; 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES; S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

599,6 1
SSD 2,5" min. 256GB Serial ATA 600; szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s; szybkość odczytu: 560 MB/s; szybkość zapisu: 520 MB/s; średni czas między uszkodzeniami 

(MTBF): 2000000 h; wysokość: 7 mm; S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology); obsługa TRIM; NCQ - Native Command Queuing

599,11

 dysk

2

HDD min. 6TB; format szerokości: 3,5"; interfejs: Serial ATA 600; szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s; 7200 rpm, cache min. 128 MB; maksymalna wewnętrzna szybkość 

transmisji: 226 Mb/s; odporność na wstrząsy: praca 70G / spoczynek 300G; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h; stopa błędów przy odczycie: 

1:10E15; NCQ - Native Command Queuing

599,12

 dysk

1
 HDD min. 8TB; dedykowany do rozwiązań typu NAS; format szerokości: 3,5"; interfejs: Serial ATA 600; szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s; cache min: 128 MB; średni 

czas między uszkodzeniami (MTBF): 1000000 h; stopa błędów przy odczycie 1:10E14; NCQ - Native Command Queuing

599,8

 dysk

1
SSD min. 250GB M.2 NVMe; format szerokości: 22,8; interfejs: PCI-E; szybkość odczytu: 3200 MB/s; szybkość zapisu: 1500 MB/s; średni czas między uszkodzeniami 

(MTBF): 1500000 h; 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES; S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

599,9

 dysk

2
SSD min. 1TB SATA3; format szerokości: 2,5"; interfejs: Serial ATA 600; szybkość odczytu 550 MB/s; szybkość zapisu 520 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 

100000; losowa wartość IOPS (4K) - zapis 90000

599,10

 dysk

1
SSD min. 512GB SATA3; format szerokości: 2,5"; interfejs: Serial ATA 600; szybkość odczytu 550 MB/s; szybkość zapisu 520 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 

100000; losowa wartość IOPS (4K) - zapis 90000

599,13

 dysk

1
HDD min. 1TB; format szerokości: 3,5"; interfejs: Serial ATA 600; szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; 7200 rpm; pojemność pamięci podręcznej: min. 64 MB; 

odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 300G; stopa błędów przy odczycie: 1:10E14

599,14

karta graficzna 

1

karta graficzna z pamięcią własną min. 6144MB GDDR5, szyna pamięci 192-bit, typ chłodzenia aktywny, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min. 1600 MHz, 

taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1830 MHz, taktowanie pamięci min. 9026 MHz, maks. rozdzielczość obrazu: 7680 x 4320 pikseli, typ złącza magistrali: 

PCI-E 3.0, złącza: 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort; obsługa wielu monitorów; obsługiwane standardy: DirectX 12; obsługiwane funkcje: NVIDIA GameWorks, NVIDIA 

G-Sync, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 8600 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 

2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności 

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

599,15

karta graficzna 

2

karta graficzna z pamięcią własną min. 1024MB, szyna pamięci 64-bit, typ chłodzenia aktywny, maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli, typ złącza 

magistrali: PCI-E 2.0, złącza: 2x DisplayPort, obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGl 4.1, Shader Model 5.0, DirectCompute, Open CL, obsługiwane funkcje: 

NVIDIA CUDA, NVIDIA nView Multi-Display Technology, NVIDIA Mosaic, obsługa wielu monitorów, obsługa HDCP, karta niskoprofilowa, liczba rdzeni CUDA: 48,  

osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 280 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). 

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

podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.
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Uwaga: Wymagany termin dostawy maksimum 40 dni, minimum 20 dni. Termin realizacji dla pozycji 467.1 maksimum 49 dni, minimum 20 dni. 

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 

       lub aplikacji.

28.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

29.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

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

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

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

       IP v4 i v6.

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

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

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

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

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

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

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

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

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do

       uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

18.  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

19.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

       operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

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

       czasowych.

7.      Personalizacja pulpitu.

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

8.      Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9.      Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10.  Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

11.  Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 

        bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

2.      Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3.      Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4.      Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5.      Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6.      Obsługa rozszerzonego pulpitu.

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

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

od użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

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

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

poszczególnym urządzeniom czy akcesoriom. 

(*)

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

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

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

w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

     Termin realizacji  dla pozycji 535.3 maksimum 60 dni, minimum 20dni.  
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            Ryszard Lew                                                                                                                                                                                         dr Tomasz Jędrzejewski                                                                                                                                                                                          

             

Dział AparaturyNaukowej                                                                                                                                                                             Zastępca Kanclerza UMK

43.  Możliwość przywracania plików systemowych.

44.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień 

       i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

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

       sprzętu).

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.

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

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

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

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

       operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

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

       wcześniejszej.
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