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ID
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 2900 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 600 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk min. 1TB SATA3

napęd opt. DVD+/-RW DualLayer

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

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

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

waga do 2,2 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 4-komorowa, min. 2200 mAh

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

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

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

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

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

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk min. 1TB SATA3

napęd opt. DVD+/-RW Dual Layer

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

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

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

waga do 2,3 kg (z baterią)  

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

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

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

technologia druku: laserowa monochromatyczna; format: A4; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie; szybkość drukowania A4 - do 

30 stron na minutę; szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 15 obrazów na minutę; czas wydruku pierwszej strony: do 9s; jakość druku: 600x600 dpi, HQ1200 

(2400x600 dpi); wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy; łączność: 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 port sieci Ethernet 10/100, WiFi IEEE 802.11b/g/n; możliwość 

drukowania z urządzeń przenośnych: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan; pojemność pamięci: min. 64MB; parametry kopiowania: rozdzielczość do 

600x600 dpi, szybkość: 30 str./min.; parametry faksowania: faks-modem 33.6 kb/s, faks internetowy (tylko odbieranie), PC Fax; parametry skanowania: 

rozdzielczość do 600x2400 dpi (z szyby skanera), do 600x600dpi (z ADF), do 19200x19200 dpi (interpolowana), typ skanera: CIS; standardowy podajnik 

papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz; podajnik ADF: 35 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy (stroną zadrukowaną w dół), 1 arkusz (stroną 

zadrukowaną do góry); prosta ścieżka papieru; moduł automatycznego druku dwustronnego; obsługiwane formaty nośników: standardowy podajnik papieru - A4, 

Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, podajnik ręczny - szerokość: 76,2 mm do 215.9 mm x długość: 127 mm do 355.6 mm; ADF - szerokość 147.3 do 

215.9 mm, długość 147.3 to 355.6 mm; gramatury nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły i makulaturowy (60 - 105 g /m²), podajnik ręczny - 

papier zwykły i makulaturowy (60 - 163g/m²), ADF - papier zwykły i makulaturowy (pomiędzy 64 - 90 g /m²); kabel USB 1,8m; patchcord UTP 2m

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

664

notebook:

1

669

urządzenie wielofunkcyjne:

1

667,1

notebook:

1

667,2

urządzenie wielofunkcyjne:

1
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664

notebook:

1

parametry i 

funkconalności

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

(27 str./min w trybie szybkim); szybkość druku w kolorze: do 6 ipm (10 str./min w trybie szybkim); pojemność pamięci: 64MB; jakość druku: do 6000 x 1200 

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

pojemność podajnika papieru: 100 arkuszy; standardowa pojemność odbiornika papieru: 50 arkuszy; obsługiwane formaty nośników: A4, LTR, EXE, A5, A6, 

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

do 4s w mono i do 5s w kolorze; skanowanie do: email, obraz, plik; rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 x 2400 dpi, interpolowana: do 19200 dpi; 

rozdzielczość kopii: do 1200 x 1200 dpi; szybkość kopiowania: min. 4 ipm (mono) i min. 2 ipm (kolor); kabel USB 1,8 m

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1280 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika zintegrowana

dysk SSD (Flash) eMMC min. 32GB + karta pamięci SD min. 64GB 

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1

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

I/O min.: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, micro HDMI, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo

waga do 1,2 kg  

bateria litowo-jonowa min. 2-komorowa, min. 4200 mAh, czas pracy min. 12h

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

inne czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, Office 365 Pesonal (subskrypcja roczna)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC1220 lub 

równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 4; PCI: 1x; USB 2.0: 6; USB 3.1: 9; PS/2: 

1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; TPM: 1; M.2: 2; COM: 1; LPT: 1; obsługa RAID: 0, 1, 5, 10; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na 

tylnym panelu: HDMI, DVI-D, D-Sub; 

procesor

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

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

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

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

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2666MHz DDR4 CL16

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1100, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk
dysk 1: SSD min. 250GB SATA3 2,5" 3D NAND; prędkość odczytu/zapisu: min. 550/525 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 95000, zapis: 81000; 

średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1750000 h; dysk 2: HDD min. 1TB SATA3 3,5" 7200 rpm, cache: 64MB

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

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 3; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 7; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 3; złącza I/O: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x 

słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 9; min. 3 dedykowane 

miejsca na radiatory dla chłodzenia wodnego; szerokość: do 230 mm; długość: do 510 mm; wysokość: do 510 mm; ilość slotów w obudowie: 8 szt.; wysokość 

chłodzenia CPU: min. 170 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 420 mm; filtry przeciwkurzowe z przodu, na górze oraz na dole 

obudowy; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX, standardowy, o mocy min. 600 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; 

MTBF min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 5 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial 

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

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

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

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

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

inne

kabel HDMI o długości 2m, np. Logilink CHB1102 lub równoważny pod względem parametrów transmisji audio-video;  kabel HDMI typ A (M) - DVI-D Single 

Link (M) o długości 2m, pozłacane końcówki, obsługa Full HD; hub USB 3.0, min. 4 gniazda, np. HAMA HUB 1:4 USB 3.0, lub równoważny pod względem 

ilości gniazd i odległości między nimi; słuchawki nauszne z mikrofonem, długość przewodu: 2 metry, regulacja głośności, pasmo przenoszenia (słuchawki): 20 - 

20000 Hz, impedancja słuchawek: 32 Ohm, czułość słuchawek: 96 dB/mW, czułość mikrofonu: 38 dBV/Pa; kamera internetowa HD, rozdzielczość 4608 x 3456 

pikseli, interfejs: USB 2.0, wbudowany mikrofon, zasilanie USB, wyposażona w sensor min. 2 Mpix, długość przewodu: 1.4 m, funkcja Snap-Shot; szybkość 

transmisji (fps): 30

system -

669 1

678

komputer:

2

677

notebook:

1
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664

notebook:

1

monitor

23,6", TFT PLS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 15-stykowe D-Sub, 

DisplayPort, HDMI (z HDCP), 2x USB 2.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio (stereo mini-jack), możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja 

wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); technologia Flicker-free; kolor czarny - 2 szt.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 64 GB; liczba gniazd DDR4: 4; wbudowany układ dźwiękowy: ALC1220 lub 

równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 2; PCI-E 1x: 4; PCI: 1x; USB 2.0: 6; USB 3.1: 9; PS/2: 

1; Serial ATA: 6; RJ-45: 1; TPM: 1; M.2: 2; COM: 1; LPT: 1; obsługa RAID: 0, 1, 5, 10; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na 

tylnym panelu: HDMI, DVI-D, D-Sub; 

procesor

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

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

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

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

pamięć min. 16GB (2x 8GB), min. 2666MHz DDR4 CL16

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1100, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk
dysk 1: SSD min. 250GB SATA3 2,5" 3D NAND; prędkość odczytu/zapisu: min. 550/525 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 95000, zapis: 81000; 

średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1750000 h; dysk 2: HDD min. 1TB SATA3 3,5" 7200 rpm, cache: 64MB

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

obudowa

Midi Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 3; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 7; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 3; złącza I/O: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x 

słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 (min.120 mm); maksymalna liczba wentylatorów: min. 9; min. 3 dedykowane 

miejsca na radiatory dla chłodzenia wodnego; szerokość: do 230 mm; długość: do 510 mm; wysokość: do 510 mm; ilość slotów w obudowie: 8 szt.; wysokość 

chłodzenia CPU: min. 170 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 420 mm; filtry przeciwkurzowe z przodu, na górze oraz na dole 

obudowy; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz sieciowy ATX, standardowy, o mocy min. 600 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; 

MTBF min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 5 szt.; ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 1 szt.; ilość wtyczek zasilających Serial 

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

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

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

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

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

inne

kabel HDMI o długości 2m, np. Logilink CHB1102 lub równoważny pod względem parametrów transmisji audio-video;  kabel HDMI typ A (M) - DVI-D Single 

Link (M) o długości 2m, pozłacane końcówki, obsługa Full HD; słuchawki nauszne z mikrofonem, długość przewodu: 2 metry, regulacja głośności, pasmo 

przenoszenia (słuchawki): 20 - 20000 Hz, impedancja słuchawek: 32 Ohm, czułość słuchawek: 96 dB/mW, czułość mikrofonu: 38 dBV/Pa; kamera internetowa 

HD, rozdzielczość 4608 x 3456 pikseli, interfejs: USB 2.0, wbudowany mikrofon, zasilanie USB, wyposażona w sensor min. 2 Mpix, długość przewodu: 1.4 m, 

funkcja Snap-Shot; szybkość transmisji (fps): 30; przedłużacz do zasilacza awaryjnego: wtyk IEC320 C14 10A, listwa 5 gniazd (CEE 7/3 lub CEE 7/5), włącznik, 

długość przewodu 5 m, przekrój żył min. 3x1.0 mm2

system -

monitor

23,6", TFT PLS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 15-stykowe D-Sub, 

DisplayPort, HDMI (z HDCP), 2x USB 2.0, 1x wejście audio (stereo mini-jack), 1x wyjście audio (stereo mini-jack), możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja 

wysokości monitora (height adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); technologia Flicker-free; kolor czarny - 2 szt.

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: ALC887-VD2 

lub równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; złącza (min.): PCI-E 16x: 1; PCI-E 1x: 2; USB 2.0: 6; USB 3.0: 4; PS/2: 1; 

Serial ATA: 4; RJ-45: 1; TPM: 1; 2; COM: 1; LPT: 1; obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: HDMI, D-Sub; 

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8700 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

wentylator do procesora, np. be quiet! Pure Rock Slim lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 16GB (1x 16GB), min. 2133MHz DDR4 CL15

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2GB GDDR5, szyna pamięci: 128-bit, taktowanie procesora graficznego (bazowe): min. 1400 MHz, taktowanie procesora 

graficznego (boost): min. 1510 MHz, maksymalna rozdzielczość obrazu: min. 7680 x 4320 pikseli, ilość rdzeni CUDA: min. 640, taktowanie pamięci: min. 7000 

MHz, wyposażona w złącza min. DVI, HDMI, DisplayPort, obsługująca standard OpenGL 4.5, HDCP oraz funkcje NVIDIA CUDA, NVIDIA Ansel, NVIDIA 

GameWorks, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 4370, lub karta równoważna 

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

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

Umowy

678 2

679,1

komputer:

1

682

komputer:

1
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664

notebook:

1

dysk
dysk 1: SSD min. 250GB SATA3 2,5"; prędkość odczytu/zapisu: min. 540/520 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 97000, zapis: 88000; średni czas 

między uszkodzeniami (MTBF): min. 1500000 h; dysk 2: HDD min. 3TB SATA3 3,5" 7200 rpm, cache: 64MB, średni czas dostępu (latency) max. 4,2 ms

napęd opt. DVD+/-RW DL zewnętrzny USB; czas dostępu (CD): maks. 140 ms; czas dostępu (DVD): maks. 160 ms; maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB

obudowa

Micro Tower ATX; ilość kieszeni 5,25" (zew.): 2; ilość kieszeni 3.5" (zew.): 1; ilość kieszeni 3,5" (wew.): 2; ilość kieszeni 2,5" (wew.): 1; złącza I/O: 2x USB 3.0, 

1x słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; szerokość: do 180 mm; długość: do 410 mm; wysokość: do 360 mm; ilość slotów w obudowie: min. 4 szt.; 

wysokość chłodzenia CPU: min. 140 mm; możliwość zamontowania karty graficznej o długości do min. 340 mm; montaż beznarzędziowy; kolor czarny; zasilacz 

sieciowy ATX, standardowy, o mocy min. 500 W; standard zasilacza (ATX): 2,3; typ PFC: aktywny; MTBF: min. 100000 h; ilość wtyczek zasilających 4-pin 

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

szt.; typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin); ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4): 1 szt.; typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; wentylator min. 120 

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

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

mysz przewodowa USB optyczna czarna, w komplecie z klawiaturą 

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

monitor

27", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,16 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 350 

cd/m2; kontrast: min. 1300:1 (typowy); 2000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 

DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, USB 3.0, wbudowany hub USB, 4 x USB 3.0; 1x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack); monitor musi być fabrycznie 

skalibrowany na poziomie 99,9% zakresu sRGB z dokładnością Delta-E poniżej 2; możliwość pochylenia panela (tilt); regulacja wysokości monitora (height 

adjustment); obrotowa podstawa monitora (swivel); panel obrotowy (pivot); kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukarka; szybkość druku w czerni: tryb normalny: do 22 str./min; czas wydruku pierwszej strony 

(z trybu gotowości): do 8 s; jakość druku w czerni: 600 x 600 dpi; cykl roboczy: do 10000 stron/mies.; szybkość procesora: 600 MHz; łączność: port Hi-Speed USB 

2.0; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, Apple OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks 

(v10.9); wbudowana pamięć: 128MB; podajnik papieru na 150 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy; drukowanie dwustronne: ręcznie; obsługiwane formaty 

nośników: A4; A5; A6; B5 (JIS); nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówki; 

obsługiwane gramatury nośników: 60 do 163 g/m; kabel USB 1,8m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta odpowiednia do proponowanego procesora i obudowy

procesor

procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8950 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z 

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

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

pamięć SODIMM min. 8GB DDR4 min. 2133 MHz

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 960 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk HDD min. 1TB, 2,5" (SFF), SATA3 

napęd opt. DVD+/-RW Dual Layer

obudowa zintegrowana z monitorem All-in-One, kolor czarny

klawiatura producenta komputera 

mysz optyczna, producenta komputera

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

I/O 2x HDMI, 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, combo audio, RJ-45 

inne
zintegrowana kamera internetowa min. 720p, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon; zasilacz o mocy min. 120W, możliwość zabezpieczenia (port 

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające komputer mechanicznie)

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

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

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

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

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

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

procesor

procesor minimum 4-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 7300 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

wentylator do procesora, np. Cooler Master Hyper TX3 EVO lub równoważny pod względem wydajności chłodzenia i emisji hałasu. 

pamięć min. 4GB, min. 2400MHz DDR4 CL15

696,1

drukarka:

2

682 1

696,3

komputer: 

1

696,2

komputer AiO:

1
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664

notebook:

1

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1140, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi 

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

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

dysk
dysk 1: SSD min. 250GB SATA3 2,5"; prędkość odczytu/zapisu: min. 540/520 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 97000, zapis: 88000; średni czas 

między uszkodzeniami (MTBF): min. 1500000 h; dysk 2: HDD min. 1TB SATA3 3,5" 7200 rpm, cache: 64MB, średni czas dostępu (latency) max. 4,2 ms

napęd opt. DVD+/-RW DL zewnętrzny USB; czas dostępu (CD): maks. 140 ms; czas dostępu (DVD): maks. 160 ms; maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB

obudowa

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

słuchawkowe/głośnikowe, 1x mikrofonowe; szerokość: do 100 mm; długość: do 420 mm; wysokość: do 300 mm; ilość slotów w obudowie: min. 4 szt.; kolor 

czarny; zasilacz sieciowy ATX, standardowy, o mocy min. 350 W; standard ATX 12V v2.3; wtyczka zasilania: ATX 24pin, ATX 20pin, 2x SATA, 2x 4-pin 

Molex, 1x Floppy, 1x EPS 12V; regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna; filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy,     

dodatkowa stabilizacja napięcia; wentylator zasilacza min 80mm; typ PFC: aktywny; natężenie przy napięciu +5V: 16 A; 

natężenie przy napięciu +3.3V: 16 A; natężenie przy napięciu +12V1: 18 A; natężenie przy napięciu -12V: 0.3 A; natężenie przy napięciu +12V2: 18 A; natężenie 

przy napięciu +5VSB: 3 A

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

mysz przewodowa USB optyczna czarna, w komplecie z klawiaturą 

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

monitor
23,8", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,28 mm; czas reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1; kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): HDMI, D-Sub; kolor czarny

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

skaner płaski; rozdzielczość skanowania: 6.400 DPI (poziomo x pionowo); rozdzielczość optyczna: 6.400 DPI x 9.600 DPI; gęstość optyczna: 3,4 Dmax; obszar 

skanowania: 216mm x 297mm (poziomo x pionowo); formaty papieru: A4; głębia kolorów: wejście: 48 bit kolor, wyjście: 48 bit kolor; sensor: CCD; źródło 

światła: LED, IR LED z technologią ReadyScan; komunikacja: złącze USB 2.0 typu B;

poprawianie obrazu: redukcja ziarna, usuwanie pyłków, korekta barw, Print Image Matching II, automatyczna zoptymalizowana kontrola ekspozycji, maska 

nieostrości z redukcją szumów, derasteryzacja z optymalizacją struktury, korekta odcienia za pomocą histogramu, narzędzie palety kolorów do łatwej korekty 

barw, technologia Digital ICE (dla klisz), korekcja podświetlenia; rozdzielczość wyjściowa: 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI; szybkość skanowania: 

skanowanie refleksyjne: mono (speed/best): 31/ 49 s/stronę, kolor (speed/best): 31/ 49 s/stronę, A4 Preview: 20 s/stronę; skanowanie kliszy: 35mm negative film, 

4800dpi: 88 s - Speed  100 s - Best, 35mm negative film, 2400dpi: 39 s - Speed  39 s - Best, 35mm positive film, 4800dpi: 71 s - Speed  81 s - Best, 35mm 

positive film, 2400dpi: 33 s - Speed  33 s - Best; rozmiar dokumentu: A4; obsługiwane klisze — TPU: 35 mm klisza filmowa: 2 x 6 klatek, 35 mm klisze w 

uchwytach: 4 klatki, 120/220 Medium format (Max. 6 x 22cm); formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do szukanego 

PDF; załączone oprogramowanie: ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

tablet piórkowy, wielodotykowy; technologia: indukcja elektromagnetyczna; technologia dotykowa umożliwiająca podczas pracy z piórkiem zbliżanie, przewijanie 

i odwracanie grafiki lub zdjęć drugą (wolną) ręką, wszystkie rodzaje gestów dla dwóch, trzech, czterech i  pięciu palców obsługiwane jednocześnie; typ rysika: 

bezbateryjny, bezprzewodowy, czuły na nacisk (1024); typ połączenia: przewodowy USB; przyciski: 4x ExpressKey; zasilanie: USB; waga: do 480 g; wymiary 

obszaru roboczego: 216 x 135 mm; kolor: czarny;  akcesoria / wyposażenie: 3x końcówki standardowe, narzędzie do wymiany końcówek, piórko

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3500 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 700 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk SSD (flash) min. 256GB SATA

napęd opt. -

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

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), dotykowy

I/O min.: 2x USB 3.0, 1x USB Typu-C, micro HDMI, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo

waga do 1,3 kg 

bateria litowo-polimerowa min. 3-komorowa, min. 4680 mAh

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

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności
min. 146 GB SAS 15000 rpm, np. Seagate Savvio ST9146853SS lub równoważny pod względem pojemności i prędkości

706,2

tablet graficzny: 

1

709

notebook:

1

696,3 1

706,1

skaner:

1

713

dysk twardy:

1
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664

notebook:

1

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB; liczba gniazd DDR4: 2; wbudowany układ dźwiękowy: ALC221 lub 

równoważny zintegrowany; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s;  USB 3.0: 4; Serial ATA: min. 1; RJ-45: 1; M.2: 1; TPM: 1; obsługa układów VGA 

zintegrowanych w procesorach; złącza wideo na tylnym panelu: Display Port; 

procesor

procesor minimum 2-rdzeniowy, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5400 lub procesor równoważny wydajnościowo 

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

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

pamięć min. 32GB (2x 16GB), SODIMM min. 2133MHz DDR4 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 970, lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk SSD min. 500GB SATA3 2,5"

napęd opt. -

obudowa
Mini PC; liczba zatok 2,5" (wewnętrznych): 1; złącza z przodu obudowy: 2x USB 3.0, combo audio; szerokość: do 220 mm; głębokość: do 220 mm; wysokość: 

do 60 mm; zasilacz sieciowy o mocy min. 130W; sprawność energetyczna: min.88% 

klawiatura przewodowa USB czarna, producenta komputera

mysz przewodowa USB optyczna czarna, producenta komputera

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

inne
układ szyfrowania TPM; blokada portów USB; możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające komputer 

mechanicznie)

monitor -

gwarancja minimum 5 lat w miejscu eksploatacji NBD

parametry i 

funkconalności

głośniki komputerowe 2.0; ilość głośników: 2 szt.; moc głośników: RMS: 50W; pasmo przenoszenia: 20Hz~20kHz; stosunek sygnału do szumu: 85 dB; złącza: 

3,5 mm słuchawkowe minijack, AUX; regulacja poziomu głośności; regulacja niskich tonów; regulacja wysokich tonów; kolor  czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

czujnik 1.0 Mpix HD (1280 x 720); obsługa wideo HD: 720p HD; regulacja ostrości: stała; wbudowany mikrofon (jednokanałowy) z funkcją redukcji szumów; 

oprogramowanie umożliwiające monitorowanie domu, dzieci oraz miejsca pracy za posrednictwem telefonu komórkowego lub komputera, nagrywanie i 

udostepnianie wideo w rozdzielczości HD 720p w serwisach Facebook i YouTube; możliwość zabezpieczenia kamery hasłem w celu zapobiegnięcia użytkowaniu 

jej przez nieuprawnione osoby; maks. jakość rozmowy wideo (Skype): VGA @ 30fps

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1100 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR3L

grafika zintegrowana

dysk SSD eMMC min. 128GB 

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), matowy, IPS

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

waga do 1,4 kg 

bateria litowo-polimerowa min. 3-komorowa, min. 3770 mAh, czas pracy: do 10 h

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

inne
czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa,  możliwość 

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3150 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 8 GB DDR3 min. 1600 MHz

726

notebook:

1

717,3

głośniki komputerowe:

1

717,4

kamera internetowa:

1

1

722

notebook:

2

713 1

717,1

komputer - stacja robocza: 
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664

notebook:

1

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 800 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk HDD min. 1 TB SATA

napęd opt. -

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

ekran 13,3", rozdzielczość min. 1366 x 768 (HD), matowy, LED

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

waga do 1,6 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 4-komorowa, min. 3200 mAh

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

inne czytnik kart pamięci, kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 1950 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR3 min. 1600 MHz

grafika zintegrowana

dysk HDD min. 1 TB, SATA3  

napęd opt. DVD+/-RW Dual Layer

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

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

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

waga do 2,2 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 2-komorowa, min. 4000 mAh

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

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 4-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8700 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 32 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna z pamięcią własną min. 2048 MB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 1900 lub karta równoważna wydajnościowo 

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

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

dysk SSD (flash) min. 120 GB

napęd opt. -

komunikacja WiFi IEEE 802.11ac, Bluetooth, Lan 10/100/1000 Mbps 

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

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

waga do 2,3 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 6-komorowa, min. 3830 mAh

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

inne
czytnik kart pamięci, kamera internetowa HD, wbudowane dwa mikrofony, wbudowane cztery głośniki, podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura 

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

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

płyta 

serwerowa, dwuprocesorowa, odpowiednia do proponowanego procesora; maksymalna wielkość pamięci: min. 512 GB ECC RDIMM / do 1TB ECC 3DS 

LRDIMM; liczba gniazd DDR4: 8; zintegrowana karta sieciowa dual port 10G SFP+; zintegrowany IPMI 2.0 i KVM z dedykowanym portem LAN; złącza (min.): 

PCI-E 3.0 x8: 4; USB 2.0: 7; Serial ATA: 10; układ RAID: 0, 1, 5, 10; RJ-45: 1; TPM: 1; COM: 2; SuperDOM: 2; złącza wideo na tylnym panelu: D-Sub; 

014,1

komputer - serwer:

1

729

notebook:

1

009

notebook:

1

726 1
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664

notebook:

1

procesor

dwa procesory serwerowe, każdy minimum 8-rdzeni, 16 wątków, 20 MB SmartCache, osiągające w teście wydajności PassMark CPU Mark łączny wynik nie 

gorszy niż 16500 lub procesory równoważne wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważne” 

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

Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy 

pamięć min. 64GB (4x16GB), min. 2400MHz DDR4 ECC REG 

grafika zintegrowana

dysk

dysk 1 (2 szt.): SSD min. 240GB SATA3 2,5", 3D1, TLC; prędkość odczytu/zapisu: min. 500/190 MB/s; losowa wartość IOPS (4K) - odczyt: 69000, zapis: 

16000; średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h; 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES; pełna ochrona danych; 

dysk 2 (3 szt.): HDD min. 8TB SATA3 3,5" 7200 rpm, cache: 256MB, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1200000 h

napęd opt. -

obudowa

serwerowa Rack 2U ATX/EATX; ilość kieszeni na dyski: 8x 3,5" hot-swap (zewn.) z SGPIO, 2x 3,5" (wewn.); szerokość: 19"; głębokość: do 650 mm; wysokość: 

2U; ilość slotów w obudowie: min. 7 szt. low-profile; backplane 8-port 2U SAS3 12 Gbps, wspierający do 8 dysków 3,5" SAS3/SATA3 HDD, SSD; min. 3 

wentylatory hot-swap, min. 80 mm 7000 rpm.; kolor czarny; zasilacz sieciowy nadmiarowy 1U, o mocy min. 740 W; sprawność energetyczna min. 94%; certyfikat 

min. 80 Plus Platinum;

klawiatura -

mysz -

inne moduł SFP-10G-SR 

system -

monitor -

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

dysk zewnętrzny 3,5" o pojemności min. 8TB; interfejs: USB 3.0; wbudowany koncentrator USB, format NTFS; porty USB 3.0: 2 szt. - umożliwiające tworzenie 

kopii zapasowych plików, zdjęć i filmów, a jednocześnie podłączenie i naładowanie tabletu, smartfonu lub kamery nawet gdy system jest wyłączony lub znajduje 

się w trybie gotowości; oprogramowanie umożliwiające łatwe wykonywanie kopii zapasowych i inteligentne zarządzanie wszystkimi dokumentami, zdjęciami i 

filmami;   

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

Gigabit Ethernet 8 portów - L3; rodzaj obudowy: rack 1U; porty: 8x Gigabit SFP + 2x zestaw Gigabit SFP; zdolność przełączania: 20 Gbps; przekazywanie 

(pakiet 64-bajtowy): 14.88 Mpps; pojemność: reguły ACL: do 512; wielkość tablicy adresów MAC: 8K wpisów; obsługiwane ramki Jumbo: 10KB; routing 

statyczny IPv4; protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI; 

algorytm kodowania: SSL; metoda identyfikacji: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+; przełączanie warstwy 3, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, 

obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważone cykliczne 

kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość 

aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, MLD 

snooping, bez chłodzenia; zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 

802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP); RAM: 128 MB; pamięć fleszowa: 16 MB; wskaźniki statusu: 

aktywność linii, szybkość transmisji portu, system; interfejsy: 2x 1000Base-T - RJ-45, 1x konsola - DB-9; 10x SFP (mini-GBIC)

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk HDD min. 1TB SATA3

napęd opt. -

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

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

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

waga do 2,1 kg  

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa

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

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

028

zasilacz awaryjny UPS:

1

020

przełącznik sieciowy:

1

024

notebook:

1

014,1 1

014,2

dysk: 

3
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664

notebook:

1

parametry i 

funkconalności

UPS jednofazowy; moc wyjściowa pozorna: 3000 VA; moc wyjściowa czynna: 3000 W; topologia: line-interactive; typ obudowy:

Rack/Tower; znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna): ~ 230 V; zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne): ~ 178 ÷ 281 V ± 2 %; 

częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50Hz; zakres częstotliwości wejściowej 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz; progi przełączania: sieć – UPS: ~ 178 ÷ 281 V ± 2 

%; znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): ~ 230 V; zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne): ~ 195 ÷ 253 V  ± 2 [%] (praca sieciowa); 

zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne): ~ 230 V ± 5 % (praca rezerwowa); automatyczna regulacja napięcia (AVR): +/- 10 %; kształt napięcia 

wyjściowego (przy pracy rezerwowej): sinusoidalny, (przy pracy sieciowej): tak jak na wejściu; częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego: 50 Hz; zakres 

częstotliwości - praca sieciowa: synchronicznie z siecią; zakres częstotliwości - praca rezerwowa 50 Hz ± 1 Hz; filtracja napięcia wyjściowego: filtr 

przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; progi przełączania: UPS – sieć: ~ 183 ÷ 276 V ± 2 %; czas przełączenia na pracę rezerwową: do 3 ms; czas 

powrotu na pracę sieciową: 0 ms; przeciążalność: > 105 % - 15 s (wyłączenie UPS); czas podtrzymania z baterii wewnętrznych: 100 % Pmax - 3 min., 80 % Pmax - 

4 min., 50 % Pmax: 7 min.; czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny:   

100 % Pmax - 7 min., 80 % Pmax - 10 min., 50 % Pmax: 20 min.; napięcie nominalne obwodu DC: 48 V; maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - 

po 80 % wyładowaniu baterii: 4 h; zabezpieczenie wejściowe: przeciwzwarciowe – bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC, przeciwprzepięciowe; 

zabezpieczenie wyjściowe: elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe; zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: 

zabezpieczenie nadprądowe; przyłącze zasilania UPS: 1x IEC 320 C20 (16 A); przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 3x IEC320 C13 (10 A) (sterowalne); 3x 

IEC320 C13 (10 A); 1x IEC320 C19 (16 A); 2x PL; sygnalizacja:

akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD; dioda LED; interfejsy komunikacyjne: USB HID, SNMP/HTTP; filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45: LAN 1 

Gbit/s; oprogramowanie monitorująco-zarządzające;

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

21,5", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,25 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 100000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

19", TFT-LCD LED, rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024; proporcje ekranu: 4 : 3; obsługa standardów: PAL/NTSC; czas reakcji matrycy: maks. 8 ms; jasność: 

min. 400 cd/m2; kontrast: min. 800:1; kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni; wbudowane głośniki: 2 x 3 W; złącza 

(min.): Composite Video (BNC): 2x wej, 1x wyj, 1x VGA, 1x HDMI, audio: 1x jack (dla VGA), 2x Cinch L/R (dla Video 1/2); rodzaj obudowy: metal; standard 

mocowania monitora: VESA 100; sterowanie monitorem: OSD - za pomocą pilota lub przyciskami na obudowie; pleksa zabezpieczająca matrycę; 

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

UPS jednofazowy; moc wyjściowa pozorna: 3000 VA; moc wyjściowa czynna: 3000 W; topologia: line-interactive; typ obudowy:

Rack/Tower; znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna): ~ 230 V; zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne): ~ 178 ÷ 281 V ± 2 %; 

częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50Hz; zakres częstotliwości wejściowej 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz; progi przełączania: sieć – UPS: ~ 178 ÷ 281 V ± 2 

%; znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): ~ 230 V; zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne): ~ 195 ÷ 253 V  ± 2 [%] (praca sieciowa); 

zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne): ~ 230 V ± 5 % (praca rezerwowa); automatyczna regulacja napięcia (AVR): +/- 10 %; kształt napięcia 

wyjściowego (przy pracy rezerwowej): sinusoidalny, (przy pracy sieciowej): tak jak na wejściu; częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego: 50 Hz; zakres 

częstotliwości - praca sieciowa: synchronicznie z siecią; zakres częstotliwości - praca rezerwowa 50 Hz ± 1 Hz; filtracja napięcia wyjściowego: filtr 

przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; progi przełączania: UPS – sieć: ~ 183 ÷ 276 V ± 2 %; czas przełączenia na pracę rezerwową: do 3 ms; czas 

powrotu na pracę sieciową: 0 ms; przeciążalność: > 105 % - 15 s (wyłączenie UPS); czas podtrzymania z baterii wewnętrznych: 100 % Pmax - 3 min., 80 % Pmax - 

4 min., 50 % Pmax: 7 min.; czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny:   

100 % Pmax - 7 min., 80 % Pmax - 10 min., 50 % Pmax: 20 min.; napięcie nominalne obwodu DC: 48 V; maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - 

po 80 % wyładowaniu baterii: 4 h; zabezpieczenie wejściowe: przeciwzwarciowe – bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC, przeciwprzepięciowe; 

zabezpieczenie wyjściowe: elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe; zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: 

zabezpieczenie nadprądowe; przyłącze zasilania UPS: 1x IEC 320 C20 (16 A); przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 3x IEC320 C13 (10 A) (sterowalne); 3x 

IEC320 C13 (10 A); 1x IEC320 C19 (16 A); 2x PL; sygnalizacja:

akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD; dioda LED; interfejsy komunikacyjne: USB HID, SNMP/HTTP; filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45: LAN 1 

Gbit/s; oprogramowanie monitorująco-zarządzające;

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

matryca LED LCD 9,2" HI-Contrast; proporcje ekranu: 16:9; obsługa standardów: PAL/NTSC; zalecana rozdzielczość obrazu: 800 x 480 pikseli; jasność: min. 

400 cd/m2; kontrast: min. 700:1; złącza (min.): VGA, HDMI, 2x VIDEO RCA cinch; szerokość: do 230 mm; wysokość: do 150 mm; grubość: do 25 mm; 

wqgado 420 g; pilot, zasilacz 230V i kabel VGA w zestawie; kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk SSD M.2 min. 512 GB

napęd opt. -

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

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

037

monitor samochodowy: 

1

040

notebook:

1

034

monitor przemysłowy:

1

035

zasilacz awaryjny UPS:

2

028 1

029

monitor:

2



sygnatura DAN: pno_08/2018

sygnatura BZP: ZP-12/2018 Załącznik 5
strona 10/14

ID
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

664

notebook:

1

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

waga do 1,4 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa, min. 48 Wh, czas pracy do 12 h 

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

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

adapter HDMI na VGA, adapter USB na RJ-45

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

ekran

wyświetlacz dotykowy, pojemnościowy min. 5-punktowy TFT o przekątnej min. 9,6", rozdzielczość min. 1280 na 800 pikseli; układ graficzny Mali-400 MP2 lub 

równoważny pod względem wydajności w dowolnym teście wydajności układów graficznych. Wykonawca załączy do oferty wydruk potwierdzający 

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

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

procesor

minimum 4-rdzeniowy np. Spreadtrum SC7730SE lub równoważny pod względem wydajności w dowolnym teście wydajności procesorów. Wykonawca załączy 

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

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

pamięć 8 GB + 1,5 GB DDR3 RAM 

bateria litowo-jonowa o pojemności min. 5000 mAh, żywotność baterii do 95 h

komunikacja Wi-Fi (802.11 b/g/n); Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS

I/O microUSB, gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm 

audio wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon

inne czytnik kart pamięci microSD, microSDHC i microSDXC, akcelerometr, kolor czarny, kabel microUSB na USB w komplecie, autofocus, Wi-Fi Direct 

TV i video

aparat fotograficzny: min. 5 Mpix z tyłu, min. 2 Mpix z przodu; rozdzielczość nagrywania wideo: 1280 x 720 (HD); format odwarzania VIDEO: MP4, M4V, 

3GP, 3G2, MKV, WEBM; rozdzielczość odtwarzania VIDEO: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę; format odtwarzania AUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, 

OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

system za spełniajacy wymagania Zamawiający uzna system operacyjny Android 4.4 KitKat lub nowszy

waga do 500g

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności
stacja dokująca do tabletu z ID 045,1

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

29", TFT AH-IPS, TFT IPS, LED; zalecana rozdzielczość obrazu: 2560 x 1080 pikseli; współczynnik proporcji: 21:9; wielkość plamki: maks. 0,27 mm; czas 

reakcji matrycy: maks. 5 ms; jasność: min. 250 cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy); 10000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt 

widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza (min.): 2x HDMI, 1x wyjście audio (stereo mini-jack); funkcje: PIP/PBP (HW), Flicker Safe, Smart Energy Saving; 

kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku/kopiowania w czerni: tryb normalny: 

do 18 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): do 10 s; jakość druku w czerni: 600 x 600 dpi; cykl roboczy: do 5000 stron/mies.; szybkość 

procesora: 600 MHz; łączność: port Hi-Speed USB 2.0, interfejs Fast Ethernet 10/100Base-TX, interfejs WiFi 802.11b/g/n; możliwość drukowania z urządzeń 

przenośnych: ePrint, Mopria; wyświetlacz LCD; wbudowana pamięć: 128 MB; skaner płaski; rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 dpi; format 

skanowania, maksymalny: 216 x 297 mm; obsługiwany format pliku: PDF, TIF, BMP, PNG, JPG; rozdzielczość kopii (tekst w czerni): do 600 x 400 dpi; 

skalowanie kopii: 25 do 400%; ilość kopii maks.: do 99 kopii; podajnik papieru na 150 arkuszy; odbiornik papieru na 100 arkuszy; drukowanie dwustronne: 

ręcznie; obsługiwane formaty nośników: A4; A5; koperty (ISO DL, C5, B5), pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne); nośniki: papier (zwykły, do druku 

laserowego), koperty, folie, etykiety, pocztówki; obsługiwane gramatury nośników: 60 do 163 g/m; kabel USB 1,8m; kabel UTP 2m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 4550 lub procesor równoważny wydajnościowo według 

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

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

pamięć min. 4 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk HDD min. 1TB SATA3

napęd opt. -

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

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

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

048

notebook:

1

046

monitor:

2

047

urządzenie wielofunkcyjne:

1

045,1

tablet:

10

045,2

stacja dokująca:

1

040 1
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notebook:

1

waga do 2,1 kg  

bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa

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

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

Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku/kopiowania w czerni: tryb normalny: 

do 28 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): do 7 s; jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; cykl roboczy: do 30000 stron/mies.; szybkość 

procesora: 800 MHz; łączność: port Hi-Speed USB 2.0, interfejs Fast Ethernet 10/100Base-TX; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: ePrint, AirPrint 

1.5 z czujnikiem obecności nośników, Google Cloud Print 2.0 wyświetlacz LCD; wbudowana pamięć: 256 MB; skaner płaski z podajnikiem ADF; rozdzielczość 

skanowania, optyczna: maks. 300 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów), maks. 600 dpi (w kolorze, skaner płaski), maks. 1200 dpi (w 

czerni, skaner płaski); format skanowania, maksymalny: 215,9 x 297 mm, maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 215,9 x 355,6 mm, 

min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 148,5 x 210 mm;  obsługiwany format pliku: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF; prędkość 

skanowania (tryb normalny, format A4): do 15 str./min; pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 35 arkuszy; rozdzielczość kopii (tekst w czerni): do 

600 x 600 dpi; skalowanie kopii: 25 do 400%; ilość kopii maks.: do 99 kopii; podajnik papieru na 250 arkuszy; podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy; 

odbiornik papieru na 150 arkuszy; drukowanie dwustronne: automatyczne; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS); nośniki: papier (do druku 

laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówki; obsługiwane gramatury nośników: 60 do 163 g/m; kabel USB 

1,8m; kabel UTP 2m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

technologia druku: laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie; szybkość druku/kopiowania w czerni: tryb normalny: 

do 28 str./min; czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): do 7 s; jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; cykl roboczy: do 30000 stron/mies.; szybkość 

procesora: 800 MHz; łączność: port Hi-Speed USB 2.0, interfejs Fast Ethernet 10/100Base-TX; możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: ePrint, AirPrint 

1.5 z czujnikiem obecności nośników, Google Cloud Print 2.0 wyświetlacz LCD; wbudowana pamięć: 256 MB; skaner płaski z podajnikiem ADF; rozdzielczość 

skanowania, optyczna: maks. 300 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów), maks. 600 dpi (w kolorze, skaner płaski), maks. 1200 dpi (w 

czerni, skaner płaski); format skanowania, maksymalny: 215,9 x 297 mm, maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 215,9 x 355,6 mm, 

min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 148,5 x 210 mm;  obsługiwany format pliku: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF; prędkość 

skanowania (tryb normalny, format A4): do 15 str./min; pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 35 arkuszy; rozdzielczość kopii (tekst w czerni): do 

600 x 600 dpi; skalowanie kopii: 25 do 400%; ilość kopii maks.: do 99 kopii; podajnik papieru na 250 arkuszy; podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy; 

odbiornik papieru na 150 arkuszy; drukowanie dwustronne: automatyczne; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS); nośniki: papier (do druku 

laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztówki; obsługiwane gramatury nośników: 60 do 163 g/m; kabel USB 

1,8m; kabel UTP 2m

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3700 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk HDD min. 500 GB SATA3

napęd opt. DVD+/-RW Dual Layer

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

ekran 17,3", rozdzielczość min. 1600 x 900 (HD+), LED

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

waga do 2,8 kg  

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min.2200 mAh

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

inne czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), torba

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

ekran
Retina, wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej 9,7", z podświetleniem LED, w technologii IPS, rozdzielczość 2048 na 1536 pikseli przy 264 ppi, powłoka 

oleofobowa odporna na odciski palców

procesor A9 64-bit + koprocesor ruchu M9

pamięć min. 32 GB

bateria litowo-polimerowa min. 32 Wh, czas pracy do 10h, ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony do komputera

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

I/O wyjście na słuchawki, złącze Lightning (kabel Lightning/USB w zestawie), tacka na kartę nano-SIM 

audio

pasmo przenoszenia: od 20 do 20000 Hz, obsługiwane formaty audio: AAC (od 8 do 320 Kb/s), Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), HE-AAC, MP3 (od 8 

do 320 Kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), Apple 

Lossless, AIFF i WAV; 

inne
wbudowane głośniki stereo, trójosiowy żyroskop, przyspieszeniomierz, czujnik oświetlenia w otoczeniu, Touch ID, kompas cyfrowy, mikrolokalizacja iBeacon, 

barometr

057

notebook

048 1

059

tablet:

1

1

054

urządzenie wielofunkcyjne:

1

055

urządzenie wielofunkcyjne:

1
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notebook:

1

TV i video

aparat 8 Mpix: Autofokus, Live Photos, Panorama (do 43 MP), tryb Auto HDR dla zdjęć, kontrola ekspozycji, tryb zdjęć seryjnych, ustawianie ostrości 

stuknięciem, tryb samowyzwalacza, światło przysłony f/2,4, pięcioelementowy obiektyw, hybrydowy filtr IR, matryca BSI, automatyczna stabilizacja obrazu, 

wykrywanie twarzy, dodawanie geoznaczników do zdjęć, nagrywanie w jakości HD 1080p (30 kl./s), wideo w zwolnionym tempie (120 kl./s), wideo poklatkowe 

ze stabilizacją obrazu, stabilizacja obrazu wideo, wykrywanie twarzy, 3-krotne powiększenie wideo, dodawanie geoznaczników do wideo; kamera FaceTime HD: 

zdjęcia o rozdzielczości 1,2 MP, Live Photos, światło przysłony f/2,2, nagrywanie wideo w formacie HD 720p, matryca BSI, tryb Auto HDR dla zdjęć i wideo, 

wykrywanie twarzy, tryb zdjęć seryjnych, kontrola ekspozycji, tryb samowyzwalacza; klonowanie AirPlay i przesyłanie zdjęć, dźwięku i wideo do urządzenia 

Apple TV (2. lub nowszej generacji), klonowanie wideo i wyjście wideo: maksymalnie 1080p przez przejściówkę ze złącza Lightning na cyfrowe AV lub 

przejściówkę ze złącza Lightning na VGA (przejściówki sprzedawane osobno); obsługiwane formaty wideo: wideo H.264 do 4K, 30 klatek na sekundę, High 

Profile, poziom 4.2 z dźwiękiem AAC-LC do 160 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio 48 kHz do 1008 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy 

48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 Kb/s 

na kanał, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio 48 kHz do 1008 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; 

Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280 na 720 pikseli, 30 klatek na sekundę, dźwięk w formacie ulaw, dźwięk stereofoniczny PCM w formacie .avi

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

waga do 470 g

gwarancja minimum 1 rok (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności
dysk zewnętrzny 2,5'' (SFF) o pojemności min. 1 TB; interfejs: USB 3.0; waga: do170 g; kolor czarny; zasilanie: USB; kabel USB 3.0 w komplecie

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor

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

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

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

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2400 MHz 

grafika

karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami 

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

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

dysk SSD (flash) min. 256 GB 

napęd opt. DVD+/-RW DualLayer

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

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

I/O min.: 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, VGA, RJ-45, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe combo

waga do 2,4 kg (z baterią)  

bateria litowo-jonowa min. 6-komorowa, min. 72 Wh

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

inne
czytnik kart pamięci, kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, czytnik linii papilarnych, 

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

gwarancja minimum 3 lata w miejscu eksploatacji

parametry i 

funkconalności

technologia druku : laserowa monochromatyczna; dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie; szybkość druku/kopiowania A4: do 40 

str./min; czas wydruku/skopiowania pierwszej strony: do 7 s; jakość druku: do 1200 x 1200 dpi; podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, 

obsługa formatu A6; moduł dupleksu; procesor: min. 800 MHz; zainstalowana pamięć: min. 512 MB (możliwość rozbudowy do min. 1536 MB); łączność: USB 

2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC; dodatkowe możliwości kopiowania: skanuj-razdrukuj-

wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, 

automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii; skalowanie: 25 - 400 % co 1%; kopiowanie ciągłe: 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią); 

ustawienia obrazu: tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, mapa; skanowanie: typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, 

XPS; funkcje: wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron; rozpoznawanie oryginału: tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, light 

tekst/fine line, tekst (zoptymalizowany pod OCR); maksymalny format skanowania: A4(Platen), Legal(DP); funkcjonalności skanera: skan-do-email (SMTP), do-

FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network); dostępne rozdzielczości skanowania: 300dpi 

x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi; prędkość skanowania:

gwarancja 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę; faksowanie: szybkość modemu: do 33,6 kbps; prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej; szybkość transmisji: 3 sekundy lub mniej; dostępne rozdzielczości: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi; maksymalny format oryginału: A4, Legal; funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling; kabel USB 1,8 m; kabel UTP 2 m

parametry i 

funkconalności

21,5", TFT IPS LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; wielkość plamki: maks. 0,25 mm; czas reakcji matrycy: maks. 4 ms; jasność: min. 250 

cd/m2; kontrast: min. 1000:1 (typowy), 100000000:1 (dynamiczny); kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni; kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni; złącza 

(min.): 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI (z HDCP); możliwość pochylenia panela (tilt); kolor czarny

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

procesor min. 2-rdzeniowy procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 3700 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy

pamięć min. 8 GB DDR4 min. 2133 MHz 

grafika karta graficzna osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 900 lub karta równoważna wydajnościowo według testów z innymi benchmarkami (np. PCMark 2005). Przez ”równoważny” Zamawiający rozumie wyniki wskazanych testów równe lub wyższe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do równoważności wykonawca podstawi Zamawiającemu oferowany model do testów zgodnie z par. 3 Umowy.

dysk HDD min. 500 GB SATA3

napęd opt. DVD+/-RW Dual Layer

1

066,1

notebook:

082,1

notebook (jak ID 57)

1

073

monitor

1

066,2

urządzenie wielofunkcyjne:

1

059 1

064

dysk twardy zewnętrzny:

1



sygnatura DAN: pno_08/2018

sygnatura BZP: ZP-12/2018 Załącznik 5
strona 13/14

ID
Element 

urządzenia
Wymagane parametry techniczne ilość

664

notebook:

1

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

ekran 17,3", rozdzielczość min. 1600 x 900 (HD+), LED

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

waga do 2,8 kg  

bateria litowo-jonowa, min. 4-komorowa, min.2200 mAh

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

inne czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, wydzielona klawiatura numeryczna, szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia (port Kensington Lock lub inne rozwiązanie równoważne zabezpieczające notebook mechanicznie), torba

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

adapter: końcówka 1 - HDMI męski / długość 25 cm / końcówka 2 - VGA żeński / standard High Speed HDMI-A / opakowanie: blister / wymagania systemowe: 

wolny żeński port HDMI-A, monitor z wolnym męskim złączem VGA, system z wbudowaną kartą graficzną / niezależna od systemu operacyjnego, do instalacji 

nie wymaga się żadnych sterowników / obsługa wył. jednego połączenia z monitorem VGA / obsługa rozdzielczości maks. do 1080p (w zależności od monitora i 

systemu) / port VGA z nakrętkami śrubowymi

gwarancja minimum 3 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)

Moc maksymalna minimum 850 W

Standard ATX

Złącza
CPU 4+4 (8) pin - min 2 szt. / PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - min 6 szt. / MOLEX 4-pin - min 5 szt. / SATA - min 10 szt. / EPS12V 20+4 (24) pin - min 1 szt. / FDD - 

min 1 szt.

Sprawność Nie mniej niż 90-92% przy 230V oraz Nie mniej niż 20-100% obciążeniu.

Certyfikat 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia
(OCP) Przed zbyt wysokim prądem / (OPP) Przeciwprzeciążeniowe / (OTP) Termiczne / (OVP) Przeciwprzepięciowe / (SCP) Przeciwzwarciowe / (UVP) Przed 

zbyt niskim napięciem

Modularny W pełni modularny

Średnica 

wentylatora
120 mm

Dodatkowe 

informacje
Elementy montażowe w zestawie

Wymiary: 

wys/szer/głęb
86 mm/150 mm/120 mm

gwarancja 10 lat (producenta za pośrednictwem Wykonawcy)

Moc maksymalna minimum 850 W

Standard ATX

Złącza
CPU 4+4 (8) pin - min 2 szt. / PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - min 6 szt. / MOLEX 4-pin - min 5 szt. / SATA - min 10 szt. / EPS12V 20+4 (24) pin - min 1 szt. / FDD - 

min 1 szt.

Sprawność Nie mniej niż 90-92% przy 230V oraz Nie mniej niż 20-100% obciążeniu.

Certyfikat 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia
(OCP) Przed zbyt wysokim prądem / (OPP) Przeciwprzeciążeniowe / (OTP) Termiczne / (OVP) Przeciwprzepięciowe / (SCP) Przeciwzwarciowe / (UVP) Przed 

zbyt niskim napięciem

Modularny W pełni modularny

Średnica 

wentylatora
120 mm

Dodatkowe 

informacje
Elementy montażowe w zestawie

Wymiary: 

wys/szer/głęb
86 mm/150 mm/120 mm

gwarancja 10 lat (producenta za pośrednictwem Wykonawcy)

parametry i 

funkconalności

8 TB/ 3,5 cala/ Zaawansowane formatowanie danych (AF)/ Zgodność z dyrektywą RoHS6/ Szybkość transmisji: a) z buforu do hosta - 6 Gb/s  b) między hostem a 

dyskiem (transfer ciągły) - 178 MB/s / Pamięć podręczna - 128 MB / Współczynnik obciążenia w skali roku - 180 TB/rok / Średni pobór mocy (W): a) 

Odczyt/zapis - 6,4  b) Bezczynność - 5,7   c) Gotowość i uśpienie - 0,7 / Akustyka (dBA): Wyszukiwanie (średnio) - 29

gwarancja minimum 2 lata (za pośrednictwem Wykonawcy)   Opcjonalnie, po zarejestrowaniu na stronie producenta - trzy lata

1

zasilacz komputerowy

087 2

1

082,2

adapter HDMI na VGA (w celu podłączenia laptopa do projektora sterego typu posiadającego wejście VGA)

2

086

zasilacz komputerowy

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 (*)

Uwaga: Wymagany termin dostawy maksimum 40 dni, minimum 20 dni.

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

siedzibie Zamawiającego - zgodnie z zapisami umowy.

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.

082,1

093

dysk

32
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664

notebook:

1

        mgr Ryszard Lew

                                                                                                                                                                                                                    dr Tomasz Jędrzejewski

Dział AparaturyNaukowej

                                                                                                                                                                                                                   Zastępca Kanclerza UMK

41.  Udostępnianie modemu.

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.

12.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

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

       IP v4 i v6.

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

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

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

5.      Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6.      Obsługa rozszerzonego pulpitu.

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.

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

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

25.  Wbudowany system pomocy w języku polskim.

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

27.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu

       lub aplikacji.

28.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

17.  Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

       aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

18.  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

19.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

       operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21.  Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

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

44.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień 

       i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

45.  Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

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

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

       operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

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.

29.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

30.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

31.  Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

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

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

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

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

       wcześniejszej.

43.  Możliwość przywracania plików systemowych.

1.      Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

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.


