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ID
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości FHD HD (1920x1080) TN Anti-Glare LED-backlit (42% color gamut), jasność min. 220 

nits, kontrast 500:1, maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,180 mm

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 9400 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16GB ECC & NECC DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, wymagane min. 4 sloty na pamięci

Dysk
min 1TB 2.5" 7mm SATA (7200 RM) 

Kontroler pamięci masowej musi umożliwiać skonfigurowania RAID 0/1

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

wynik 2700 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w dniu 15/09/2016

klawiatura
Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna, min. 100 klawisze, wydzielona z prawej strony klawiatura numeryczna,  z wbudowanym  w klawiaturze 

podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY)

Multimedia

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

kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Min. 6-cell [min. 72Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min ... minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 2014 Battery Life [do oferty załączyć wydruk przeprowadzonego testu 

oraz dodatkowo w wersji elektronicznej pliki .pdf i .fdr w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonego testu]

Zasilacz o mocy min. 180W

Waga i wymiary max 3kg z baterią 6-cell,  max wysokość 34 mm

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego 

zintegrowanego ( wmontowanego na stałe ) w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, numeru wpisanego i nadanego 

przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola ), dacie produkcji komputera, całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci RAM, sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A,B,C i D, typie 

zainstalowanego procesora, liczbie rdzeni procesora, minimalnej prędkości zegara procesora, maksymalnej prędkości zegara procesora, wielkości pamięci 

podręcznej procesora L2 cache, wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, zainstalowanych i podpiętych HDD, kontrolerze video [dotyczy tylko 

zintegrowanej karty], typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD ( wielkość matrycy w calach ), natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze 

panelu LCD, kontrolerze audio, MAC adresie karty sieciowej. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

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

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Możliwość włączenia/wyłączenia w 

dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych, Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA 

w tym min. - RAID [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanych dwóch dyskach twardych], Możliwość włączenia/wyłączenia 

zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia głośników, Możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu (funkcja zaimplementowana na stałe, 

dostępna przy zainstalowanej kamerze), Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub urządzeniu zewnętrznym.

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyć do oferty wydruk z strony, w przypadku braku publikacji 

na stronie dołączyć do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta komputera.

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB

Załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę.
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10
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Diagnostyka

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

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

funkcjonalności:  • testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  • możliwość powtórzenia testów,  • podsumowanie testów z możliwością 

zapisywania wyników,  • uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,  • uruchamianie 

testów zdefiniowanych przez użytkownika,  • wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w 

tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, 

wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system 

diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o:  - awarii procesora,  - awarii płyty głównej,  - awarii chipsetu płyty głównej,  - 

braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM,  - awarii pamięci RAM,  - nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM,  - awarii matrycy 

LCD,  - awarii baterii CMOS,  - awarii układu graficznego,  - uszkodzeniu obrazu BIOS,  - nieodnalezieniu obrazu BIOS

Zarządzanie 1

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności 

systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół 

IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną 

konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD z  serwera zarządzającego; zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. zapis i 

przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, 

zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku 

wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log 

operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, sprzętowy firewall 

zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, ww. wbudowana w płytę główną 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym.

Zarządzanie 2

Powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących 

mechanizmów:

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS, - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez 

udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. - zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – 

za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez 

użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych . Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. - lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu 

systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz 

narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, 

oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w 

płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez 

sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.

Technologia ta musi zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem 

numerycznym  lub hasłem.kodem jednorazowego użytku. 

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głownego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku 

(OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba 

usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik linii papilarnych  Czytnik SmartCard  Kontaktowy czytnik SmartCard  Złącze linki zabezpieczjącej

System

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

wymogami minimalnymi (*)

Uwaga: Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza 

licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu

Porty i łącza

Wbudowane porty: min. 1x RJ45 (10/100/1000), min. 4x USB 3.0 (w tym jeden port dosilony), min. 1x port audio combo (słuchawki i mikrofon), min. 1x TYP-

C/Thunderboolt, min. 1x mDP, min. 1x HDMI 1.4.

Wbudowane złącza : czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0, czytnik kart SmartCard, czytnik linii papilarnych, dedykowany port umożliwiający 

podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ], port zasilania.

Wbudowane karty rozszerzeń : moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi, 

Wbudowane urządzenie wskazujące : touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
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Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 7000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 8GB (2x4096MB) DDR4 1600MHz non-ECC

Dysk 500 GB SATA HDD 7200 rpm

Karta graficzna

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

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

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Obudowa

Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie fabrycznego 

standu] i poziomym, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

maksymalna dopuszczana waga 2 kg

Zasilacz o mocy maksymalnej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensingtona). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:  - uszkodzenie lub brak pamięci RAM,  - uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej,  

- uszkodzenie kontrolera Video,  - uszkodzenie dysku twardego,  - awarię BIOS’u,  - awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

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

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

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

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

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

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

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

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

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

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

kabli,  -  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

538

komputer w obudowie micro wraz z klawiaturą z wbudowanym czytnikiem kart procesorowych: pamięć min 8 GB/ dysk min. 500GB 7200RPM/ W10 Pro 64bit/ zasilacz 

sieciowy do 100W/ wymiary obudowy: wys. 18.2 cm, szer. 3.6 cm, głęb. 17.8 cm (+/- 5% w każdym wymiarze) z możliwością zamocowania na tylnej ścianie monitora/ dwa 

porty do podłączenia monitorów/ mysz. klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart procesorowych/ mocowanie do monitora

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell OptiPlex 3050 w obudowie micro wraz z klawiaturą z wbudowanym czytnikiem kart procesorowych: i5-6500T 2.5G 4C/ 

8GB/ min. 500GB 7200RPM/ W10 Pro 64bit/ zasilacz sieciowy do 100W/ dwa porty do podłączenia monitorów/ mysz. klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart 

procesorowych/ mocowanie do monitora

1
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BIOS 1/4

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

napędów optycznych

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

BIOS 2/4

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

na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

5. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

6. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

7. Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4,

8. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

9. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną,

10. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

11. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

12. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

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

operacji.

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

24. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

25. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

26. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

27. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,
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2

BIOS 4/4

28. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej,   - gruntownej -  podczas 

rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ],   - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,   - wejścia do BIOS,   - upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,   - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do 

BIOS.

33. Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Wymagania 

dodatkowe
• Mocowanie do monitora

Porty i łącza

1) min. 1x DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej),  2) min. 1x HDMI (wbudowany port na płycie głównej),  3) min. 6 portów USB (- min. 2x USB 3.0 

na panelu przednim,  - min. 2x USB 3.0 i min. 2 x USB 2.0 na panelu tylnym)  4) port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy   5) Karta sieciowa 

10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL   6) Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w Min. 

1x złącze typu M.2 2230 oraz min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM

7) Klawiatura USB w układzie polski programisty,

8) Karta bezprzewodowa WiFi z zintegrowanym Bluetooth – nie gorsza niż Intel 8260 802.11 ac  

9) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

10) Dołączony nośnik ze sterownikami

Certyfikaty i 

standardy

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

2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

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

wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*)

Uwaga: Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza 

licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu

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

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Parametry i 

funkcjonalności

Panoramiczny, przekątna 23”, plamka max 0,265 mm panel LCD TN LED, rozdzielczość podstawowa 1920x1080 przy 60 Hz/ czas reakcji matrycy max 5 ms/ 

Jasność min 250 cd/m2/ Kontrast min 1000:1/ Kąt widzenia poziomy/pionowy przynajmniej 170/160 stopni/ Certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, 

CECP, CEL, RoHS / Regulacja cyfrowa (OSD) / Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, DisplayPort / Możliwość pochylenia panela (tilt) / Możliwość 

zabezpieczenia (Kensington)

Gwarancja

(Punktacja!)
3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

539

monitor 23"

Przykładowy model spełniający wymagania Dell E2316H 23'' (210-AFPU)

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” o rozdzielczości 2560x1600 z powłoką błyszczącą 

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

elektronicznej.

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 2615 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk Min. 128 GB SSD

Karta graficzna

Grafika zintegrowana z procesorem z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana.

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1400 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Komunikacja Bluetooth  WiFi IEEE 802.11a/b/g/n   WiFi IEEE 802.11ac 

Interface 2x USB Type-C / Thunderbolt 3

Inne Podświetlana klawiatura

Waga i wymiary Waga max 1,37 kg; wysokość nie większa niż 1,5 cm

System Za spełniający wymagania Zamawiający uzna macOS Sierra lub równoważny

Gwarancja

(Punktacja!)
1-roczna gwarancja w serwisie zewnętrznym świadczona za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Ekrenu

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 600:1 , maksymalny rozmiar plamki 0,180mm, tylna 

obudowa matrycy wykonana z carbonu

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 4300 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty

Pamięć RAM 8 GB DDR4 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny

Pamięć masowa 256GB SSD SATA M.2 2280

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR5, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php [nVidia 940MX] na dzień 20.11.2017

Klawiatura
Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY z odrębną klawiaturą numeryczną usytuowaną z prawej strony, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w 

klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy

Multimedia

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

szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie

Min. 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min ... minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 2014 Battery Life [do oferty załączyć wydruk przeprowadzonego testu 

oraz dodatkowo w wersji elektronicznej pliki .pdf i .fdr w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonego testu

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary Max 2,5kg z baterią 4-cell,   Wysokość: max 25 mm

570,1

notebook 13.3" Silver / 2560x1600 błyszcząca (glare) (IPS)/ pamięć 8 GB/ dysk 128GB SSD/ komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.1 la/b/g/n, WiFi IEEE 802.1 lac/ 

interfejsy: 2x USB Type-C/Thunderbolt 3/ wbudowany mikrofon i kamera HD/ waga do 1.37kg/ podświetlana klawiatura

Przykładowy model spełniający wymagania:  notebook Apple MacBook Pro 13.3" Silver (MPXR2ZE/A/US)/ 13.3" 2560x1600 błyszcząca (glare) (IPS)/ i5 (2.3  GHz, 3.6 GHz 

Turbo)/ 8GB/ 128GB SSD/ komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.1 la/b/g/n / Thunderbolt 3 / zainstalowany system operacyjny macOS Sierra

1

570,2

notebook: 15.6" 1920x1080 matowa (non-glare) / pamięć 8 GB (możliwość rozbudowy do  16 GB) / dysk 256 GB SSD / interfejsy: HDMI, VGA (RGB), 3x USB 3.0, RJ-45/ 

czytnik kart pamięci/ LAN 10/100/1000 Mbps/ 802.11 b/g/n/ac/ bluetooth 4.0/ klawiatura podświetlana + blok numeryczny/ system / ciężar do 2,1kg

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell Latitude E5570  [N013LE557015EMEA]

2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po 

zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem 

producenta] z zakresu przeprowadzonych testów:

Method 500.5Procedure I, II, Method 501.5Procedure I, II, Method 502.5 Procedure I, II, Method 514.6 Procedure I Cat. 4, I Cat. 24, Method 516.6 Procedure 

VI, V, IV

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Zarządzanie 1

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności 

systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół 

IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną 

konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD z  serwera zarządzającego; zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. zapis i 

przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, 

zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku 

wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log 

operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, sprzętowy firewall 

zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, ww. wbudowana w płytę główną 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym.

Zarządzanie 2

Powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących 

mechanizmów:

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS, - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez 

udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. - zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – 

za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez 

użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych . Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. - lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu 

systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz 

narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, 

oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w 

płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez 

sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.

Technologia ta musi zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem 

numerycznym  lub hasłem.kodem jednorazowego użytku. 

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głownego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku 

(OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

BIOS 1/4

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

napędów optycznych

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

570,2 2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

BIOS 2/4

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

na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

5. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

6. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

7. Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4,

8. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

9. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną,

10. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

11. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

12. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

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

operacji.

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

24. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

25. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

26. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

27. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

BIOS 4/4

28. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej,   - gruntownej -  podczas 

rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ],   - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,   - wejścia do BIOS,   - upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,   - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do 

BIOS.

33. Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyć do oferty wydruk z strony

Wymagana certyfikacja  DMTF na model oferowanego komputera na stronie : http://registry.dmtf.org/ - załączyć do oferty wydruk z strony w przypadku braku 

publikacji na stronie wymaga się dostarczenia certyfikatu wystawionego przez organ uprawiony..

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB 

Załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Diagnostyka

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

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

funkcjonalności:  • testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  • możliwość powtórzenia testów,  • podsumowanie testów z możliwością 

zapisywania wyników,  • uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,  • uruchamianie 

testów zdefiniowanych przez użytkownika,  • wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w 

tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, 

wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system 

diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o:  - awarii procesora,  - awarii płyty głównej,  - awarii chipsetu płyty głównej,  - 

braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM,  - awarii pamięci RAM,  - nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM,  - awarii matrycy 

LCD,  - awarii baterii CMOS,  - awarii układu graficznego,  - uszkodzeniu obrazu BIOS,  - nieodnalezieniu obrazu BIOS

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba 

usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik linii papilarnych 

Czytnik SmartCard 

Kontaktowy czytnik SmartCard

System operacyjny

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

wymogami minimalnymi (*). 

Zainstalowany system operacyjny + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie 

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

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

Porty i łącza

Wbudowane:

- 1x VGA,  - 1x HDMI 1.4,   - 1x RJ-45,   - 2x USB 3.0,   - 1x USB 3.0 „dosilony”, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD,   

- TYP-C,   - czytnik kart multimedialny wspierający, karty SD 4.0,   - czytnik kart SmartCard,   - czytnik linii papilarnych,   - współdzielone złącze słuchawkowe 

stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo,   - port zasilania,   - moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,   - touchpad z strefą przewijania w 

pionie, poziomie wraz z obsługą gestów, 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 AC

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry i 

funkcjonalności

Przekątna ekran - 27" / Powłoka matrycy – Matowa LED, IPS / Rozdzielczość - 1920 x 1080 (FullHD) / Format - 16:9 / Częstotliwość odświeżania - 60 Hz / 

Wielkość plamki max - 0,311 mm / Jasność min. - 300 cd/m² / Kontrast statyczny min - 1 000:1 / Kąt widzenia w poziomie/pionie - 178 stopni/178 stopni / Czas 

reakcji – max. 6 ms / Rodzaje wejść/wyjść - VGA (D-sub) - 1 szt.  HDMI - 1 szt.  DisplayPort - 1 szt.  USB 2.0 - 2 szt.  USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.  USB 

3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt. / Obrotowy ekran (PIVOT) / Pobór mocy podczas pracy/spoczynku – max. 23 W/< 0,3 W / Waga max - 4,6 kg

Gwarancja

(Punktacja!)
3- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

570,3

monitor 27": powłoka matowa IPS LED 1920x1080 (Fuli HD)/ plamka max 0.31mm/ porty: DisplayPort, 2x USB, 1x HDMI, 3x USB 3.0/ kontrast 4000000:1/ jasność 300 

cd/m2/ czas reakcji plamki max 6 ms/ kąt widzenia pion/poziom 178°/178°/ waga do 4.58kg

Przykładowy model spełniający wymagania monitor Dell P2717H [210-AIRY]

2

594

komputer pamięć 4 GB DIMM DDR3L / dysk 500GB 7200rpm/ HD530/ system / 3 lata / monitor 23" 1920x1080 WLED VGA DisplayPort regulacja pochylenie - tilt) + 

Cglośnikiu Creative Inspire A120 2.1

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Optiplex 5040 SFF / monitor Dell E2316H  + Glośniki Creative Inspire A120 2.1

2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 7200 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4 GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB

Dysk 500 GB SATA HDD 7200 rpm

Karta graficzna

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie 

przydzielaną; 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1000 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Wyposażenie 

multimedialne
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”.  Zasilacz o 

mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.

Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera ,zasilacz w oferowanym komputerze musi się 

znajdować na stronie (http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx) - dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

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

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

awarię procesora.

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

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

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

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

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

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

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

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

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

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

kabli,  -  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

BIOS 1/4

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

napędów optycznych

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

BIOS 2/4

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

na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

5. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

6. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

7. Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4,

8. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

9. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną,

10. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

11. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

12. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

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

operacji.

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

24. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

25. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

26. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

27. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

BIOS 4/4

28. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej,   - gruntownej -  podczas 

rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ],   - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,   - wejścia do BIOS,   - upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,   - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do 

BIOS.

33. Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Wymagania 

dodatkowe
Cglośnikiu Creative Inspire A120 2.1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Porty i łącza

1) min. 1x VGA,  2) min. 1x HDMI,  3) min. 1x DisplayPort v1.1a,  4) min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 

3.0, w układzie: - przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0, - tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

5) Na płycie głównej wymagany 1 port umożliwiający wyprowadzenie portów USB na zewnątrz lub do podłączenia urządzeń,

6) Porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, 

przedłużaczy, rozgałęziaczy itp.

7) Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

8) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

9) Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia i wyposażona w min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  min. 1 wolne złącza PCI Epress x 1,   min. 2 złącza 

DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM,  min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0,  min. 1 złącze M.2

10) Klawiatura USB w układzie polski programisty 

11) Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

12) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

13) Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

14) Dołączony nośnik ze sterownikami

Certyfikaty i 

standardy

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

2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

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

    niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

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

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

    dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

System

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

wymogami minimalnymi (*)

Uwaga: Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio lub 

zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza 

licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu

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

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Monitor

Panoramiczny - / Przekątna - ekranu – 23” / Wielkość plamki – max. 0,265 mm LCD – TN – LED / Zalecana rozdzielczość obrazu - 1920x1080 przy 60 Hz / 

Czas reakcji matrycy max. - 5 – MS / Jasność min. - 250 - cd/m2 / Kontrast min. - 1000:1 / Kąt widzenia poziomy/pionowy – nie gorzej niż 170/160 stopni

Certyfikaty: ENERGY – STAR,  EPEAT – Gold,  TCO,  CECP,  CEL,  RoHS

Regulacja cyfrowa / Złącza wejściowe (15-stykowe - D-Sub , DisplayPort) / Pobór - mocy - (praca/spoczynek): - 20/0,3 W / Możliwość pochylenia panela - (tilt) / 

Możliwość zabezpieczenia (Kensington) / Masa netto max. 3,77 kg / Kolor obudowy – Czarny / Certyfikaty ergonomii - TUV

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

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

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

Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Pamięć masowa Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2 GB

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/10/2017 

594 2

1606

notebook: 15" / 8 GB (SO-DIMM DDR4) (max do 32GB) / 256GB SSD SATA III/ napęd DVD+/-RW DL/ ekran matowy 15.6" 1920x1080/ HD / mikrofon, głosniki, kamera 

1Mpix/ LAN 10/100Mbps/ BT/ WiFi 802.11/b/g/n/ac/ HDMI, RJ-45, czytnik kart, 2x USB3.1 (Gen.1), USB 2.0/ system / waga max 2.45kg/ wydzielona klawiatura 

numeryczna

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspirion 5567 / pamięć 8 GB (max do 32GB) / dysk 256GB SSD SATA III / W10 Pro 64-bit
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

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

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 45W,

Napędy Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DualLayer

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

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Ergonomia

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

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

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

Akcesoria -

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry min. 600W

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry
Wejście AC 100-240V / Wtyk: z bolcem w środku. Średnica zewnętrzna 7.4 mm, średnica wewnętrzna 5.0 mm, długość 12 mm / Wyjście: 19,5V 3.34A (65W) / 

Wymiary: 136 x 57 x 27 mm

Gwarancja

(Punktacja!)
2- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

1

609,2

zasilacz do notebooka numer części Dell MGJN9 (65W)

Przykładowy model spełniający wymagania: zasilacz do notebooka numer części Dell MGJN9 (65W)

1

1606

609,1

zasilacz do komputera Dell Precision w obudowie  T1700 SFF min 600W

Przykładowy model spełniający wymagania: 
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

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

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

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 4600 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Pamięć masowa Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2 GB

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

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/10/2017 

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

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 45W,

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

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

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

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

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

Akcesoria -

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

616

notebook: LCD 15,6' / pamięć 8 GB/ dysk 256GB SSD/ DVD+RW/ karta graficzna / akumulator 3500 mAh/ system

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 15 (5567-6240): i5-7200U/ 8 GB/ 256GB SSD/ DVD+RW/ karta graficzna 1920x1080/ akumulator 3500 mAh/ 

W10

1

636

Zasilacz awaryjny (UPS): 950VA 230V AVR IEC: Line-interactive/ Moc pozorna - 950 VA/ Moc skuteczna - 480 W/ Napięcie wejściowe - 150 - 280 V/ Gniazda wyjściowe:- 

IEC 320 C14 - 5 szt.- IEC Jumpers - 1 szt.- RJ-11 (in/out)- USB/ Średni czas ładowania - 8 h/ Interfejs komunikacyjny - USB/ Zabezpieczenia:- Przeciwzwarciowe- 

Przeciążeniowe- Przeciwprzepięciowe- Zabezpieczenie przed rozładowaniem- Zabezpieczenie przed przeładowaniem/ Sygnalizacja pracy:- Diody LED- Dźwiękowa/ Typ 

obudowy - Tower/ Dodatkowe informacje:- Zabezpieczenie linii tel. (RJ11)- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Alarmy dźwiękowe/ Wysokość/Szerokość/Głębokość: 

130/215/336 (mm)/ Waga do 8 kg

Przykładowy model spełniający wymagania: Zasilacz awaryjny (UPS): APC Back-UPS 950VA 230V AVR IEC

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Parametry

Topologia: Line-interactive / Moc pozorna min. 950 VA / Moc skuteczna min. 480 W / Napięcie wejściowe 150 - 280 V / Gniazda wyjściowe: IEC 320 C14 -  

min. 5 szt. / IEC Jumpers -  min. 1 szt. / RJ-11 (in/out) / USB / Średni czas ładowania około 8 h / Interfejs komunikacyjny USB / Zabezpieczenia: 

przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem / Sygnalizacja pracy Diody 

LED i Dźwiękowa / Typ obudowy Tower / Dodatkowe informacje Zabezpieczenie linii tel. (RJ11) / Automatyczna regulacja napięcia (AVR) / Alarmy dźwiękowe 

/ Waga max. 8 kg

Gwarancja

(Punktacja!)
2- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 8000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16 GB DDR4L

Pamięć masowa
Min. 1TB HDD

Min. 256GB SSD M.2

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4GB DDR3, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test G3D Rating, wynik minimum 1200 punktów według wyników ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 15/11/2016

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

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 45W,

Waga i wymiary Waga max 2,2 z baterią 3-cell,   Wysokość max 20 mm

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

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

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt. / USB TYP C - min. 1 szt. / Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / Noble Lock / Czytnik kart pamięci / USB 3.1 Gen. 1 (USB 

3.0) - min. 2 szt. / HDMI

Akcesoria -

Gwarancja

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

636 1

637,1

notebook: 15,6'' FHD/ 16GB DDR4/ dysk SSD M.2 256GB SATA/ dysk HDD 1000 GB / system / 2 lata NBD

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell Inspiron 15 7570 w konfiguracji: 15,6'' FHD i7-8550U 16GB 256SSD+1TB 940MX_4GB Win10P 2YR NBD

2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości:

HD (1366x768) Non-Touch w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 3700 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 12 GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 16GB

Pamięć masowa
Min. 128 GB SSD M.2 2280, 

Min. 1TB HDD 2,5”

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca 

w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 916 punktów w dniu 15.10.2017 (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie 

http://www.videocardbenchmark.net lub podobnej) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Multimedia
Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2W głośniki stereo

Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami

Bateria i zasilanie
3-cell, 48WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13 godzin dla HDD i 16 godzin dla SSD

Zasilacz o mocy min. 45W

BIOS

Możliwość odczytania z BIOS: 

1) Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji,  2) Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3,  3) Informacji o ilości pamięci RAM 

wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach,  4) Informacji o dysku twardym: typ, producent, model,  5) 

Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty 

dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

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

ustawienia hasła na poziomie administratora. 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby 

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

Bezpieczeństwo

1. BIOS musi posiadać możliwość:

a) skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,  b) możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock),  c) blokady/wyłączenia portów 

USB, COM, karty sieciowej, karty audio,  d) blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe,  e) kontroli sekwencji boot-ącej,  f) startu systemu 

z urządzenia USB,  g) funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia 

usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:  a) Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość,  b) Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, 

szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr części, nazwa producenta,  c) Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku,  d) 

Bateria: nr seryjny, napięcie,   e) Data wydania i wersja BIOS,   f) Nr seryjny komputera,   g) możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu 

kontrolującego komponenty komputera,   h) możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, 

dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi,  portów USB, karty graficznej, baterii,   i) rejestr 

przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii

Waga i wymiary 1,50 kg z baterią 3-cell / wysokość max 20 mm

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca 

maksymalnie 15 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta)

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

wymogami minimalnymi (*). 

639 1

notebook: 13,3" 1366x768 mat / pamięć 12 GB/ dysk SSD 120GB / dysk HDD 1000GB / D-Sub, HDMI / czytnik kar t/ USB, 2x USB 3.0/ system / waga do 1.5 kg

Przykładowy model spełniający wymagania: HP ProBook 430 G4 i3-7100U/ 13,3" 1366x768 mat/ 12GB/ SSD 120GB/ HDD 1000GB/ HD Graphic 620 (D-Sub, HDMI)/ 

czytnik kart/ USB, 2x USB 3.0/ W10 Home

637,1 2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Porty łącza i 

wymagania 

dodatkowe

1) Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB Typ-C, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO 

audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera 720p w obudowę ekranu komputera + 2 mikrofony, zewnetrzny na USB napęd 

optyczny DVD-RW

2) Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 1x1 wraz z Bluetooth 4.2 COMBO, zintegrowany z płytą 

główną lub w postaci wewnętrznego modułu. 

3) Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana

5) Czytnik linii papilarnych

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

lub jego przedstawiciela.

7) Dołączony nośnik ze sterownikami.

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna Ekrenu

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 600:1 , maksymalny rozmiar plamki 0,180mm, tylna 

obudowa matrycy wykonana z carbonu

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 5600 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm/  Wynik załączyć do oferty

Pamięć RAM 16 GB DDR4 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny 

Pamięć masowa 256GB SSD SATA M.2 2280

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2 GB DDR5, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php [nVidia 940MX] na dzień 20.11.2017

Klawiatura
Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY z odrębną klawiaturą numeryczną usytuowaną z prawej strony, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w 

klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy

Multimedia

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

szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie

Min. 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min ... minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 2014 Battery Life [do oferty załączyć wydruk przeprowadzonego testu 

oraz dodatkowo w wersji elektronicznej pliki .pdf i .fdr w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonego testu

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary Max 2,5kg z baterią 4-cell,   Wysokość: max 25 mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po 

zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem 

producenta] z zakresu przeprowadzonych testów:

Method 500.5Procedure I, II, Method 501.5Procedure I, II, Method 502.5 Procedure I, II, Method 514.6 Procedure I Cat. 4, I Cat. 24, Method 516.6 Procedure 

VI, V, IV

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

640,0

notebook: pamięć 16 GB/ dysk SSD 256 GB lub dysk HDD 500GB/ matryca mat 15,6” Full HD 1920x1080/ 2x USB 3.0/ USB 3.0 - Power Share/ HDMI, VGA, RJ-45/ DP 

przez USB Typ-C (Thunderbolt 3)/ combo audio (mikrofon/słuchawki), Bluetooth 4.1, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ system/ 3 lata NBD/ 1,9kg

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell Latitude 5580: i7-7600U/ 16 GB/ SSD 256 GB lub HDD 500GB/ matryca matowa 15,6” Full HD 1920x1080/ 

graficzna dedykowana GF930MX dedykowana/ 2x USB 3.0/ USB 3.0 - Power Share/ HDMI/ VGA/ RJ-45/ DisplayPort przez USB Typ-C

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Zarządzanie 1

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności 

systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół 

IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną 

konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub 

FDD z  serwera zarządzającego; zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu 

operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. zapis i 

przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, 

zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku 

wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log 

operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, sprzętowy firewall 

zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, ww. wbudowana w płytę główną 

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym.

Zarządzanie 2

Powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących 

mechanizmów:

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS, - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez 

udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. - zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – 

za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez 

użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych . Należy dostarczyć odpowiednie 

narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. - lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu 

systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz 

narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, 

oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w 

płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez 

sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.

Technologia ta musi zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem 

numerycznym  lub hasłem.kodem jednorazowego użytku. 

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głownego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku 

(OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

BIOS 1/4

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

napędów optycznych

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
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BIOS 2/4

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

na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

5. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

6. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

7. Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4,

8. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

9. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną,

10. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

11. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

12. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

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

operacji.

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

24. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

25. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

26. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

27. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

BIOS 4/4

28. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej,   - gruntownej -  podczas 

rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ],   - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,   - wejścia do BIOS,   - upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,   - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do 

BIOS.

33. Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Certyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

oświadczenia producenta jednostki

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

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

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyć do oferty wydruk z strony

Wymagana certyfikacja  DMTF na model oferowanego komputera na stronie : http://registry.dmtf.org/ - załączyć do oferty wydruk z strony w przypadku braku 

publikacji na stronie wymaga się dostarczenia certyfikatu wystawionego przez organ uprawiony..

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB 

Załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta wraz z raportem badawczym 

wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę
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Diagnostyka

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

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

funkcjonalności:  • testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  • możliwość powtórzenia testów,  • podsumowanie testów z możliwością 

zapisywania wyników,  • uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,  • uruchamianie 

testów zdefiniowanych przez użytkownika,  • wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w 

tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, 

wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system 

diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o:  - awarii procesora,  - awarii płyty głównej,  - awarii chipsetu płyty głównej,  - 

braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM,  - awarii pamięci RAM,  - nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM,  - awarii matrycy 

LCD,  - awarii baterii CMOS,  - awarii układu graficznego,  - uszkodzeniu obrazu BIOS,  - nieodnalezieniu obrazu BIOS

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba 

usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik linii papilarnych 

Czytnik SmartCard 

Kontaktowy czytnik SmartCard

System operacyjny

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

wymogami minimalnymi (*). 

Zainstalowany system operacyjny + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie 

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

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

Porty i łącza

Wbudowane:

- 1x VGA,  - 1x HDMI 1.4,   - 1x RJ-45,   - 2x USB 3.0,   - 1x USB 3.0 „dosilony”, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD,   

- TYP-C,   - czytnik kart multimedialny wspierający, karty SD 4.0,   - czytnik kart SmartCard,   - czytnik linii papilarnych,   - współdzielone złącze słuchawkowe 

stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo,   - port zasilania,   - moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,   - touchpad z strefą przewijania w 

pionie, poziomie wraz z obsługą gestów, 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 AC

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry
typ płaski A4 / lampa LED / rozdz. optyczna w pionie/poziomie min 1200 dpi / 2400 dpi / zewnętrzna głębia koloru min 48 bit / głębia szarości min 16 bit / maks. 

długość / szerokość skanowania 297 mm/ 216 mm / interfejs USB 2.0 / oprogramowanie Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10  / waga ponizej 3,5 kg

Gwarancja

(Punktacja!)
2- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry

element światłoczuły - CIS / rozdz. optyczna w pionie / poziomie - 1200 dpi / 1200 dpi / szybkość skanowania czarno-białego - do 60 str./min. / Skanowanie 

bezpośrednio do formatu JPEG/PDF / wyposażenie - Kabel USB / oprogramowanie Iris OCR, Cardiris Corporate / szybkość skanowania kolorowego - do 30 

str./min.

Gwarancja

(Punktacja!)
2- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

1

642

skaner skaner mobliny Wifi/ format A4, rozdzielczość 300/600/1200 dpi, mono/kolor, sieć 802.11 b/g/n, USB, prędkość skanowania 30 ppm, oprogramowanie Readiris Pro 

15, obsługa Windows 10, Android, iOS

Przykładowy model spełniający wymagania: skaner mobliny IRIScan Book 5

1

640,0 1

641

skaner płaski z krawędzią do książek/ format A4/ rozdzielczość optyczna 1200 dpi/ krawędź na książkę 2mm/ USB/ prędkość skanowania 3,6s/ oprogramowanie ABBYY 

FineReader 12/ obsługa Windows 10

Przykładowy model spełniający wymagania: skaner płaski Plustek OpticBook 4800
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Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366 x 768) z powłoką błyszczącą (glare)

Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm / Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4 GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny

Pamięć masowa Min. 1TB HDD 2,5”

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem karta graficzna.

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 4‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (40 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Certyfikaty

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

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

3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

    producenta.

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

Waga i wymiary do 2,3 kg z baterią 4-cell / wysokość max 26 mm

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza 1) min 2x USB 3.0  /  2) USB 2.0  /  HDMI  /  połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe  /  RJ-45 (LAN)

Gwarancja

(Punktacja!)
2-lata za pośrednictwem wykonawcy NBD

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

642 1

643

notebook: RAM 4GB / 1TB/ DVD+/-RW/ LCD matowy, LED 15,6" 1366x768/ wbudowane głośniki stereo, mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa/ kamera internetowa 

1.0 Mpix/ LAN 10/100/1000 Mbps/ system

Przykładowy model spełniający wymagania: Inspiron 3567 15,6'' HD i3-6006U 4GB 1TB HD520 Win10H 2YR NBD black

1

655

komputer: pamięć 4GB/ dysk 500 GB/ Win10 Pro/ monitor 22"

Przykładowy model spełniający wymagania:  Vostro 3668 MT: i3-7100/ Ram 4GB/ dysk 500GB/ Win10 Pro/ monitor E2216H

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



sygnatura DAN: pno_29/2017

sygnatura BZP: ZP-082/2017 Załącznik 5
strona 22/30

ID
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

                                                                             

                     BZFS-921/16/16

519

notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 5850 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm.  Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4GB 1600 MHz DDR3 możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

Pamieć masowa Min. 500 GB HDD

Wydajność grafiki

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

pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

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

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

Obudowa

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

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

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

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

BIOS 1/4

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

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

BIOS 2/4

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

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

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

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

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

hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

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

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

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

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

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

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

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

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

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

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

655 1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

BIOS 4/4

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

zainstalowania czytnika kart w komputerze] - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

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

bez konieczności wchodzenia do BIOS.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Cerrtyfikaty

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

2) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

    producenta

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

    niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

5) Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 

    dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

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

dźwięk surround 5.1

Monitor

przekątna - 21.5" / matryca - TN / podświetlenie - LED / matryca matowa / rozdzielczość nominalna - min 1920x1080 (Full HD) / plamka - max 0.248 mm / porty 

wejścia/wyjścia - DisplayPort / min kontrast: 1000:1 / jasność - 250 cd/m² / czas reakcji plamki - max 5 ms / kąt widzenia pion / poziom - 65° / 90° / do waga: 3 

kg

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

Przekątna
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366 x 768) z powłoką błyszczącą (glare)

Procesor 

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm / Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 4 GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci, z czego 1 slot wolny

Pamięć masowa Min. 1TB HDD 2,5”

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem karta graficzna.

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

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

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

Bateria i zasilanie
Min. 4‑ogniwowy „inteligentny” litowo‑jonowy (40 Wh)

Zasilacz o mocy min. 45W

Certyfikaty

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

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

3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

    producenta.
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notebook: RAM 4GB / 1TB/ DVD+/-RW/ LCD matowy, LED 15,6" 1366x768/ wbudowane głośniki stereo, mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa/ kamera internetowa 

1.0 Mpix/ LAN 10/100/1000 Mbps/ system

Przykładowy model spełniający wymagania: Inspiron 3567 15,6'' HD i3-6006U 4GB 1TB HD520 Win10H 2YR NBD black

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

Waga i wymiary do 2,3 kg z baterią 4-cell / wysokość max 26 mm

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

wymogami minimalnymi (*). 

Porty i łącza 1) min 2x USB 3.0  /  2) USB 2.0  /  HDMI  /  połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe  /  RJ-45 (LAN)

Gwarancja

(Punktacja!)
2-lata za pośrednictwem wykonawcy NBD

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Osiągający wynik co najmniej 8000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych. Wynik dostępny na stronie : 

http://www.passmark.com/products/pt.htm  Wynik załączyć do oferty.

Pamięć RAM 16 GB (2x 8192 MB) DDR4 2400 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB

Dysk min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Karta graficznaz własną niewspóldzieloną pamiecią 4GB powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; 

pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2000 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

Obudowa

Małogabarytowa typu Terminal - Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie fabrycznego 

standu] i poziomym, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

maksymalna dopuszczana waga 2 kg

Zasilacz o mocy maksymalnej 70W i efektywności min. 87%, pracujący w sieci 230V 50/60Hz

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensingtona). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:  - uszkodzenie lub brak pamięci RAM,  - uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej,  

- uszkodzenie kontrolera Video,  - uszkodzenie dysku twardego,  - awarię BIOS’u,  - awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

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

Wymagania 

dodatkowe
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera

668

komputer Dell:  i7 (może być i5) / 16 GB / (może być 8 GB) / 240 GB SSD / mocna kgrafika(!) / DVD-RW / możliwość podłączenia 2 monitorów / W10/ monitor EIZO LCD 

24,1" EV2416WFS3-BK czarny

Przykładowy model spełniający wymagania: komputer Dell:  i7 (może być i5) / 16 GB / (może być 8 GB) / 240 GB SSD / mocna kgrafika(!) / DVD-RW / możliwość 

podłączenia 2 monitorów / W10/ monitor EIZO LCD 24,1" EV2416WFS3-BK czarny

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Bezpieczeństwo

Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej 

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

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

doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

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

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

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

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

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

kabli,  -  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

Zgodność z 

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

BIOS 1/4

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub 

nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

napędów optycznych

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

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

wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

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

BIOS 2/4

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

na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

5. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 

uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 

zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla 

dysku twardego.

6. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

7. Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, 

COM4,

8. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

9. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta 

jest analizą samokontrolną,

10. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

11. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

12. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

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

operacji.

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

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

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

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

BIOS 3/4

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

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

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

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

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

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

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

diagnostyczno-zarządzającym.

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

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

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

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

środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

24. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

25. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

26. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

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

27. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

BIOS 4/4

28. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- miknimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej,   - gruntownej -  podczas 

rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

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

wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

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

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

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

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

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

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

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

przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ],   - uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,   - wejścia do BIOS,   - upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego,   - zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do 

BIOS.

33. Możliwość wyłączania portów USB w tym:

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

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

Porty i łącza
DisplayPort / HDMI / min. 2x USB 2.0 (tył) / min. 2x USB 2.0 (front) / min. 2x USB 3.1 Gen1 (front) / min. 2x USB 3.1 Gen1 (tył) / RJ-45 (LAN) / wyjście 

audio(tył) / Combo Audio(front)

Dodatkowe 

wyposażenie

1) Klawiatura USB w układzie polski programisty,

2) Karta bezprzewodowa WiFi z zintegrowanym Bluetooth – nie gorsza niż Intel 8260 802.11 ac  

3) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

Certyfikaty i 

standardy

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

2) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

    niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

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

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

    wydruk ze strony internetowej

Wsparcie 

techniczne 

producenta

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

lub jego przedstawiciela.

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

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

Ergonomia

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

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną 

jednostkę)

Gwarancja

(Punktacja!)

3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Parametry

Druk mono / Maksymalny rozmiar papieru - A4 / Pamięć -  32MB / Technologia - Laserowa / Sieć przewodowa / Interfejs USB / Interfejs sieci przewodowej - 

10/100 Base-TX / Waga do 7.0 kg / Certyfikaty: Blue Angel, Energy Star, Nordic Swan / Poziom hałasu podczas drukowania - ponizej 53dBA, w trybie 

gotowości poniżej 31dBA / Obsługiwane systemy: Windows XP Home, XP Professional, Windows 10 / Podajnik Standardowy na 250 arkuszy / Wyjście papieru - 

na 100 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół) / Standardowa szybkość drukowania A4 - do 26 strony na minutę / Rozdzielczość - HQ1200 (2,400 x 600dpi), 

600dpi, 300dpi / Automatyczne drukowanie 2-stronne

Dodatkowo dwa tonery TN2220

Gwarancja

(Punktacja!)
2- lata gwarancja producenta za pośrednictwem wykonawcy

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

675

drukarka laserowa + 2x toner zapasowy (oryginalny)

1

1

668 1

679,2

notebook: czterordzeniowy procesor ósmej generacji z 8 MB pamięci podręcznej Smart Cache,  z matrycą przeciwodblaskową 13,3'' FHD InfinityEdge 1920x1080 / dysk 512 

GB SSD PCIe, 16GB LPDDR3 1866MHz, systemem 64-bit / podświetlana klawiatura / 2 lata NBD / adapter Dell 470-ABRY - z USB-C do HDMI/ VGA/ Ethernet/ USB 3.0

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell XPS 13 9360 i7-8550U z 8MB pamięci podręcznej Smart Cache / 13,3'' FHD InfinityEdge 1920x1080 / Windows 10 Home 

(64-bitowy) / podświetlana klawiatura / 2 lata NBD / adapter Dell 470-ABRY - z USB-C do HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

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

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

Procesor 

Osiągający wynik co najmniej 8000 pkt na podstawie benchmarku PassMark lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych 

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR3, 1866 MHz)

Pamięć masowa Min. 512 GB SSD M.2

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

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

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 45W

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

Certyfikaty

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

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

3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

     niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

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

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

    producenta.

Ergonomia

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

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

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

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

żywotności baterii   

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

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

pamięci

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*). 

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

(USB 3.0) - min 2 szt.

Wyposażenie 

dodatkowe

Dedykowany przez producenta adapter ze złączami: 

HDMI,  VGA,  USB 3.0,  Gigabit Ethernet

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej.

681

notebook: 256 GB SSD / 8 GB / DVD+RW / LCD 15,6" 1920x1080 matowa/ łącza VGA, HDMI, USB 2.0 i 3.0 (2 x) / czytnik kart pamięci / system

Przykładowy model spełniający wymagania: V5568 i5-7200u 8GB RAM 256GB SSD GF 940MX WIN 10 PRO 3YR NBD

1

1679,2
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Procesor

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

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

Dysk min 256 GB SSD M.2

Karta graficzna

Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3,  

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

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

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

Torba dedykowana do oferowanego modelu co najmniej 2-kieszeniowa

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 40W

Waga i wymiary Waga max 2,0 kg z baterią 3-cell / wysokość do 20 mm

Cerrtyfikaty

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

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

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

Ergonomia

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

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

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

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

żywotności baterii   

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

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

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

Porty i łącza Czytnik kart pamięci / Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 3 szt. / USB 2.0 / HDMI / VGA (D-sub)

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

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

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

elektronicznej.

Procesor

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

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

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

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

weryfikacji wątpliwości. Test przeprowadzony będzie bez uruchomionych aplikacji użytkowych.

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

Wynik załączyć do oferty.

681 1

683

notebook: z wejściem HDMI i VGA + system operacyjny W10 Pro - ze względów dydaktycznych konieczny ten system, kolor czarny / torba

Przykładowy model spełniający wymagania: notebook Dell Vostro 3568 8GB z wejściem HDMI i VGA + system operacyjny W10, kolor czarny / torba 

1
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

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

Dysk min 256 GB SSD M.2

Karta graficzna
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w dniu 15/10/2017

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

Torba dedykowana do oferowanego modelu co najmniej 2-kieszeniowa

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

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

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

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga i wymiary Waga max 2,3 kg z baterią 3-cell / wysokość do 24 mm

Cerrtyfikaty

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

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

3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

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

    producenta

Ergonomia

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

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

- praca – od minimum 0 do minumum 35 °C

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

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

Diagnostyka

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

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

funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

-  Wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

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

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

żywotności baterii   

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

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

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

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

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

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

wymogami minimalnymi (*)

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

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

Parametry

Drukowanie

Rozdzielczość drukowania - 4.800x1.200 DPI / Szybkość druku mono - 33 str./min. / Szybkość druku w kolorze - do 20 str./min. na papierze zwykłym

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) - 600 DPI 2 ms/linia; 300 DPI 1,5 ms/linia; 1.200 DPI 7,8 ms/linia

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) - 300 DPI 7 ms/linia; 600 DPI 12,7 ms/linia; 1.200 DPI 23,4 ms/linia

Rozdzielczość skanowania - 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Faksowanie

Szybkość transmisji faksów - do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę

Tryb korekcji błędów - Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów

Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) - 60 numery i nazwy

Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców / Obsługa papieru / 

nośników / Formaty papieru: Legal, 16:9, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), B5, A6, A5, A4, C4 (koperta)

Automatyczny podajnik dokumentów - 30 Strony / Pojemność podajnika papieru - 30 Arkusze / Pojemność podajnika papieru - 150 Arkusze / Odpowiednia 

gramatura papieru - 64 g/m² - 250 g/m² 

Informacje ogólne

Kompatybilne systemy operacyjne:  Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 / 

Przyłącza - USB, WiFi, Ethernet, Wi-Fi Direct / Wyświetlacz LCD - min. 5,6 cm

683 1

688

urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, fax) atramentowe kolorowe

Przykładowy model spełniający wymagania: Epson L655
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notebook: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/ wątków 8)/ pamięć 16GB DDR4/ dysk 1TB/ grafika min 4GB/ min 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ 

najnowszy dostępny system operacyjny

Przykładowy model spełniający wymagania:  Dell Precision M7510: 15.6" 1920x1080/ i7 Xeon lub podobny (liczba rdzeni 4/wątków 8)/ 16GB DDR4/ 1TB/ nVidia Quadro 

4GB/ 2x USB 3.0/ USB 2.0/ HDMI/ Windows 10

2

Gwarancja

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

Serwis 

posprzedażny 

(Punktacja!)

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

eliminujący zagrożenie utraty gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji.

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

autoryzowanego partnera serwisowego producenta

        mgr Ryszard Lew

                                                                                                                                                                                                                    mgr Justyna Morzy

Dział AparaturyNaukowej

                                                                                                                                                                                                                        Kanclerz UMK

688 1

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

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

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

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

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

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

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

       operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

       aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

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).

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.

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

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

       operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

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

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

38.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

39.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność

        i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

40.  Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

41.  Udostępnianie modemu.

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

       wcześniejszej.

43.  Możliwość przywracania plików systemowych.

44.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień 

       i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

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.

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

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

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

28.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

29.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu

       lub aplikacji.

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

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

7.      Personalizacja pulpitu.

8.      Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9.      Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10.  Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

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

Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

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

użytkownika do gwaranta i odwrotnie.

Uwaga: Użycie nazw własnych (handlowych) w przypadku drukarek jest uzasadnione podpisanymi umowami przez Zamawiającego na dostawy sukcesywne tonerów. Zamawiający nie 

wyklucza innych modeli, ale konieczne jest zachowanie kompatybilności z materiałami eksploatacyjnymi odpowiadającymi podanym modelom

(*)

11.  Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane

        bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

2.      Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3.      Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4.      Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5.      Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6.      Obsługa rozszerzonego pulpitu.
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