
Opis przedmiotu zamówienia
UWAGA: 

1.  Termin dostawy przedmiotu do 25 dni od podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający  dokona  odbioru  dostawy  w  terminie  trzech  dni  od  daty  zgłoszenia
gotowości do odbioru przez dostawcę.

4. Na minimum 3 dni przed dostawą Wykonawca przedstawi zamawiającemu numery
seryjne sprzętu w celu ewentualnej weryfikacji.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia  nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy i
sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  przedmiot  umowy  –  zgodnie  z  warunkami
przedstawionymi w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej:

• Komputery  – minimum 5 lat,

• Laptopy – minimum 5 lata,

• Drukarki – minimum 3 lata,

• Pozostały sprzęt i  akcesoria  – minimum 2 lata

7. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.

8. Wykonawca,  w  okresie  gwarancyjnym  zapewni  bezpłatny  dojazd  serwisanta  do
Zamawiającego,  bezpłatny  transport  sprzętu  komputerowego  do  i  z  serwisu  oraz
bezpłatnie użyczy sprzęt zamienny.

9. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu komputerowego (nie dotyczy komputerów i
laptopów,  których  wymagania  gwarancyjne  zostały  określone  w  specyfikacji)  w
okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  przystąpi  do  jej  usunięcia  lub  na  życzenie
Zamawiającego dostarczy zamienny sprzęt do końca następnego dnia roboczego.

W  przypadku  awarii  wynikłych  z  niewłaściwej  eksploatacji  sprzętu  przez
Zamawiającego  (co  powinno  być  potwierdzone  sporządzonym  przez  producenta
sprzętu  protokołem),  Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  zapłaty  za  działania
serwisowe w oparciu o aktualne właściwe cenniki  po wcześniejszym uzgodnieniu i
zaakceptowaniu  kosztów naprawy przez Zamawiającego.

10.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zatrzymania  dysków  twardych  w  siedzibie
Zamawiającego w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia.

11. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie
certyfikaty  zezwalające  na  sprzedaż  na  terenie  Unii  Europejskiej  oraz  pochodzić  z
oficjalnych kanałów sprzedaży producenta.



Grupa I – Komputery i Laptopy

Wszelkie akcesoria i peryferia typu klawiatura i myszka muszą wliczać się  do ceny zestawu i
nie mogą stanowić odrębnej pozycji na fakturze. 

1. Komputer stacjonarny typu All In One TYP I – 85 szt.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ Komputer  stacjonarny.  Typu  All  in  One,  komputer  wbudowany  w

monitor.  W  ofercie  wymagane  jest  podanie  modelu  producenta
komputera.

Zastosowanie Komputer  będzie  wykorzystywany  dla  potrzeb  aplikacji  biurowych,
aplikacji  edukacyjnych,  aplikacji  obliczeniowych,  dostępu  do  Internetu
oraz  poczty  elektronicznej,  jako  lokalna  baza  danych,  stacja
programistyczna

Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min.  5800  punktów  według  wyników  ze  strony
https://www.cpubenchmark.net 

Pamięć operacyjna RAM 4GB  DDR4  2400MHz możliwość  rozbudowy  do  min  32GB,  jeden  slot
wolny

Parametry pamięci masowej Min. 500 GB SATA 7200 obr./min
Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego

Wydajność grafiki Grafika  zintegrowana  z  procesorem  powinna  umożliwiać  pracę
dwumonitorową  ze  wsparciem  DirectX  12,  OpenGL  4.4,pamięć
współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

Matryca Rozmiar matrycy / plamki min.21,5” / max. 0,25mm 
Rozdzielczość FHD (1920x1080)
Jasność min. 250 cd/m²  
Odświeżanie min. 60 Hz
Kąty Horizontal/Vertical min. 89 / 89
Rodzaj matrycy Matowa IPS

Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na
cyfrowy;  wbudowane dwa głośniki  min.  2W na kanał.  Wbudowana w
obudowę  matrycy  cyfrowa  kamera  2,0  MP  z  mikrofonem  cyfrowym
obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Kamera wyposażona w
diodę LED informującą użytkownika o włączonej kamerze. Wbudowana
w obudowę matrycy mechaniczna maskownica kamery.

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi
umożliwiać  zastosowanie  zabezpieczenia  fizycznego  w  postaci  linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie
do założenia kłódki)
Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie:
- przód/ tył – regulacja min. 35 stopni 
- wysokości – min 100mm
- obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo)
Demontaż  standu  musi  odbywać  się  bez  użycia  narzędzi,  mocowanie
standu wyposażone w przycisk zwalniający. 
Demontaż  tylnej  pokrywy  musi  odbywać  się  bez  użycia  narzędzi,  nie
dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych
wkrętów. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie
przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,

https://www.cpubenchmark.net/


Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz
prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na
poziomie 100%, 
Zasilacz  w  oferowanym  komputerze  musi  się  znajdować  na  stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalać  na  demontaż  kart  rozszerzeń,  napędu  optycznego  i  dysku
twardego  bez  konieczności  użycia  narzędzi  Obudowa  musi  posiadać
czujnik  otwarcia  obudowy  współpracujący  z  oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera
Wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania  problemów  z  komputerem  i  jego  komponentami,  w
szczególności:

- uszkodzenia lub braku pamięci RAM
- uszkodzenia płyty głównej 
- uszkodzenia kontrolera video
- awarii BIOS’u
- awarii procesora

Oferowany system diagnostyczny  nie  może wykorzystywać minimalnej
ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.
Każdy  komputer  musi  być  oznaczony  niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe
w BIOS.

Zgodność  z  systemami
operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta
oferowanego  systemu  operacyjnego,  potwierdzający  poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem
operacyjnym 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną 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
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  musi
realizować  funkcjonalności:  sprawdzenie  Master  Boot  Record  na
gotowość  do  uruchomienia  oferowanego  systemu  operacyjnego,  test
procesora,  test  pamięci,  test  wentylatora  dla  procesora,  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

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

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

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx


 włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
 ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz 

sposobie obsadzeniu slotów pamięci 
 typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 

zainstalowanego procesora  
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych 

dysków twardych
 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na 

płycie głównej za pomocą złącza M.2
 rodzajach napędów optycznych
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 zintegrowanym układzie graficznym, 
 kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego, 
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart 
multimedialnych
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia
go w tryb cichy 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 
oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w 
min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za 
pośrednictwem portów USB,
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas 
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 
3.0, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów
USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy 

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny
Deklaracja zgodności CE lub równoważny
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą  RoHS  Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji
niebezpiecznych  w  postaci  oświadczenia  producenta  jednostki  (wg
wytycznych  Krajowej  Agencji  Poszanowania  Energii  S.A.,  zawartych  w
dokumencie  „Opracowanie  propozycji  kryteriów  środowiskowych  dla
produktów  zużywających  energię  możliwych  do  wykorzystania  przy
formułowaniu  specyfikacji  na  potrzeby  zamówień  publicznych”,  pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z  normą
ISO 1043-4 dla płyty głównej  oraz elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyżej 25 gram
Certyfikat  TCO  -   certyfikat  lub  wydruk  ze  strony



http://tcodevelopment.com/ 
Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Długość  gwarancji  musi  wynikać  bezpośrednio  z  numeru  seryjnego
komputera  i  być  weryfikowalna  na  stronie  internetowej  producenta
sprzętu
Oświadczenie  producenta  lub  wydruk  gwarancji  producenta
potwierdzający,  że  w  przypadku  nie  wywiązywania  się  z  obowiązków
gwarancyjnych  Wykonawcy  lub  firmy  serwisującej,  przejmie  na  siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W  przypadku  awarii,  dyski  twarde  zostają  u  Zamawiającego  –
oświadczenie  podmiotu  realizującego  serwis  lub  wydruk  gwarancji
producenta o spełnieniu tego warunku.

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

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty: HDMI out, Display Port out, 1x złącze audio jack, 1
złącze  line-out,  min.  4  porty  USB  3.0  oraz  min.  2  porty  USB  2.0
wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera, w tym min. 2 porty
USB  3.0  usytuowane  w  przedniej/bocznej  części  obudowy  (minimum
jeden z funkcją Power Share); wymagana ilość i rozmieszczenie portów
USB  nie  może  być  osiągnięta  w  wyniku  stosowania  konwerterów,
przejściówek itp.
Karta WiFi ac+ bluetooth
Karta  sieciowa  10/100/1000  Ethernet  RJ  45,  zintegrowana  z  płytą
główną, wspierająca obsługę WoL 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera,  trwale  oznaczona  logo  producenta  oferowanej  jednostki,
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM
z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1
złącze  M.2  2280  PCIex4  dla  dysku  twardego,  min.  1  złącze  M.2
dedykowane dla karty WiFi
Czytnik kart multimedialnych SD 4.0
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 
Nagrywarka DVD +/-RW 

Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie  producenta  komputera  z  nieograniczoną  czasowo
licencją na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w
obrazie  systemu  operacyjnego  producenta,  BIOS’u  z  certyfikatem
zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
-  sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji
oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia
internetowego  z  automatycznym  przekierowaniem  w  celu  uzyskania
informacji  o:  poprawkach  i  usprawnieniach  dotyczących  aktualizacji,
dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z
systemami operacyjnymi                
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne
(wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-  włączenie/wyłączenie  funkcji  automatycznego restartu  w przypadku,

http://tcodevelopment.com/


kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
-  sprawdzenie  historii  aktualizacji  z  informacją,  jakie  sterowniki  były
instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
-  dostęp  do  wykaz  wymaganych  sterowników,  aplikacji,  BIOS’u  z
informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera
z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
-  dostęp  do  raportu  uwzględniającego  informacje  o  znalezionych,
pobranych  i  zainstalowanych  aktualizacjach  z  informacją,  jakich
komponentów  dotyczyły,  możliwość  exportu  takiego  raportu  do  pliku
*.xml 
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań
w przedziale czasowym min. 1 roku.



2. Komputer - stacja robocza – 1 szt.

Nazwa
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

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

Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna 
baza danych, stacja programistyczna

Płyta główna Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora, z pełną obsługą 
pamięci ECC 

Wydajność
obliczeniowa

Procesor  wielordzeniowy,  zaprojektowany  do  pracy  w  stacjach  roboczych,  minimum
10MB cache, osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik minimum
9700 punktów według wyników ze strony http://www.passmark.com/products/pt.htm 

Pamięć
operacyjna

Min.  32GB  DDR4  2400MHz  ECC,  możliwość  rozbudowy  do  min.  256GB,  co  najmniej
cztery sloty wolne na dalszą rozbudowę

Parametry
pamięci masowej

Min. 256 GB SSD 
Dodatkowy dysk min. 1000 GB SATA 7200 obr./min.

Wydajność grafiki Karta  graficzna 256-bit  z  minimum 8 GB GDDR pamięci,  złącza  min.  4x  Display  Port,
osiągająca w teście Passmark Average G3D Mark wynik minimum 10000 punktów według
wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych

Wyposażenie
multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z  płytą główną, zgodna z  High Definition, wbudowany
głośnik min. 2W 

Obudowa Moduł konstrukcji  obudowy w jednostce centralnej  komputera powinien pozwalać na
demontaż  kart  rozszerzeń  i  napędów  bez  konieczności  użycia  narzędzi  (wyklucza  się
użycia wkrętów)
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
− awarię podsystemów złączy PCI i PCIe lub kontrolera video
− problem z dyskiem twardym (uszkodzenie lub błąd konfiguracji)
− błąd sumy kontrolnej BIOS
− awarię procesora lub błędną detekcję procesora

Oferowany  system  diagnostyczny  nie  może  wykorzystywać  minimalnej  ilości  slotów
wymaganych  na  płycie  głównej  oraz  nie  może  zajmować  wymaganych  wnęk
zewnętrznych w obudowie,
Zasilacz min. 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min.
87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu
50%  zasilacza,  wydruk  ze
stronyhttps://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx 
Obudowa  musi  umożliwiać  zastosowanie  zabezpieczenia  fizycznego  w  postaci  linki
metalowej  (złącze  blokady  Kensingtona)  oraz  kłódki  (oczko  w obudowie  do  założenia
kłódki)

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie
płyty  głównej  oraz  w  BIOS  systemu  (możliwość  włączenia/wyłączenia  sprzętowego
wsparcia wirtualizacji).

Bezpieczeństwo Zintegrowany  z  płytą  główną  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
Zaimplementowany w BIOS dostępny z  poziomu szybkiego menu boot’owania  system
diagnostyczny  z  graficznym  interfejsem  użytkownika  umożliwiający  jednoczesne

https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.passmark.com/products/pt.htm


przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności
uruchamiania  systemu  operacyjnego.  System  musi  umożliwić  testowanie:  procesora,
pamięci,  wentylatora  dla  procesora,  wentylatora  dodatkowego,  napędu,  dysków
twardych, portów USB, podłączonych kabli

Zdalne
zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia monitorowania i zarządzania 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, wer-
sja 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  zarządza-
jącego;

 zdalne przejecie pełnej konsoli  graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Key-
board, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych pro-
gramów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego opro-
gramowania  i  zdalny  odczyt  tych  informacji  (wersja,  zainstalowane  uaktual-
nienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

 technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym
powinna  być  zgodna  z  otwartymi  standardami  DMTF  WS-MAN  1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz   DASH 1.0.0  (http://www.dmt-
f.org/standards/mgmt/dash/)

 nawiązywanie 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 kasowa-
nia 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

Wbudowany  w  płyte  główną  dodatkowy  mikroprocesor,  niezależny  od  głównego
procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Funkcje BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa 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, 
- numerze seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
- pojemności zainstalowanego dysku twardego
- rodzajach napędów optycznych
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
- kontrolerze audio
Funkcja  blokowania  wejścia  do  BIOS  oraz  blokowania  startu  systemu  operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych,  podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie



systemu, administratora oraz dysku twardego Możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie
zmian  w  BIOS  wyłącznie  po  podaniu  hasła  systemowego.  Funkcja  ta  ma  wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało
podane hasło systemowe.
Możliwość  włączenia/wyłączenia  zintegrowanej  karty  dźwiękowej,  karty  sieciowej,  z
poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa  urządzeń  bootujących  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu  systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość włączenia/wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB tylko portów
USB 2.0 i tylko portów USB 3.0

Certyfikaty  
i standardy

− Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny
− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny
− Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 

Warunki gwarancji 5-letnia  gwarancja  producenta  świadczona  na  miejscu  u  klienta  wraz  ze  wsparciem
technicznym  dla  fabrycznie  zainstalowanych  aplikacji,  możliwość  zgłaszania  awarii  w
trybie 24/7/365 przez linię telefoniczną producenta sprzętu
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Oświadczenie  producenta  lub  wydruk  gwarancji  producenta  potwierdzający,  że  w
przypadku  nie  wywiązywania  się  z  obowiązków  gwarancyjnych  Wykonawcy  lub  firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – na wezwanie  należy 
załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub wydruk gwarancji producenta o 
spełnieniu tego warunku.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

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.

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL
Oprogramowanie  producenta  komputera  z  nieograniczoną  czasowo  licencją  na
użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta,  BIOS’u  z  certyfikatem zgodności  producenta do najnowszej
dostępnej wersji, 
-  sprawdzenie  przed  zainstalowaniem  wszystkich  sterowników,  aplikacji  oraz  BIOS
bezpośrednio  na  stronie  producenta  przy  użyciu  połączenia  internetowego  z
automatycznym  przekierowaniem  w  celu  uzyskania  informacji  o:  poprawkach  i
usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie
aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                
-  dostęp  do  wykazu  najnowszych  aktualizacji  z  podziałem  na  krytyczne  (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-  włączenie/wyłączenie  funkcji  automatycznego  restartu  w  przypadku,  kiedy  jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
-  sprawdzenie  historii  aktualizacji  z  informacją,  jakie  sterowniki  były  instalowane  z
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
-  dostęp  do  wykaz  wymaganych  sterowników,  aplikacji,  BIOS’u  z  informacją  o
zainstalowanej  obecnie  wersji  dla  oferowanego komputera  z  możliwością  exportu  do
pliku o rozszerzeniu *.xml
-  dostęp  do  raportu  uwzględniającego  informacje  o  znalezionych,  pobranych  i
zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość
exportu takiego raportu do pliku *.xml 
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i  wykonanych akcji/zadań w przedziale



czasowym min. 1 roku.
Wymagania
dodatkowe

Płyta  główna  zaprojektowana  i  wyprodukowana  na  zlecenie  producenta  komputera,
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza PCI Express x16 Gen 3,
min. 1 złącze PCI Express x4, min. 1 złącze PCI Express x1, min. 1 złącze PCI 32/33, min. 6
złączy SATA 6.0Gb/s, min. 8 złączy DDR4 z obsługą do 256GB pamięci RAM
Zintegrowany z  płytą  główną czteroportowy kontroler  SATA 6.0Gb/s  z  obsługą funkcji
RAID 0/1/5/10 
Wbudowane porty: 2x PS/2; RS232, min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz
komputera: minimum 4 porty USB 3.0 (w tym min. jeden z przodu obudowy) i minimum
6  portów  USB  2.0  (w  tym  minimum  trzy  z  przodu  obudowy),  wymagana  ilość  i
rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.; gniazdo słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45,  zintegrowana z  płytą główną,  wspierająca
obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp
do  wbudowanej  sprzętowej  technologii  zarządzania  komputerem  z  poziomu  konsoli
zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 
Nagrywarka DVD +/-RW 

Monitor:

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min. 21,5” 
Rozmiar plamki Maks. 0,25mm
Jasność Min. 250 cd/m2
Kontrast 1000:1, 

Dynamiczny 4 000 000:1
Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy Maks. 6 ms
Rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60Hz
Częstotliwość odświeżania 
poziomego  30 – 83  kHz

Częstotliwość odświeżania 
pionowego  56 – 75  Hz

Pochylenie monitora W zakresie 25 stopni
Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm
PIVOT Tak
Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa
Podświetlenie System podświetlenia LED
Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Waga bez podstawy Maksymalnie 3kg
Złącze D-Sub, 

HDMI (v1.4), 
DisplayPort (v1.2)
Min. 4x USB 3.0



Gwarancja 5 lat na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Oświadczenie producenta lub wydruk gwarancji producenta potwierdzający, że
w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy
lub firmy serwisującej,  przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem. 
Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli

Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241
 Energy Star,
 TCO

Inne Podstawa odłączana bez użycia narzędzi
VESA 100mm
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta 
monitora lub głośniki wbudowane



3. Laptop Typ I – 1 szt.

Nazwa Wymagane parametry techniczne
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

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 15,6" o rozdzielczości
15.6" UHD (3840x2160) IGZO3, jasność min. 360 nitów, kontrast 1000:1, 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 8850punktów Average CPU Mark w teście PassMark
CPU Mark
Wynik dostępny na stronie: https: //www.Cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana  na zlecenie  producenta i  oznaczona  trwale  na etapie  produkcji
nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

Pamięć RAM 16 GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 32 GB, jeden slot wolny 
Pamięć masowa Min. 256GB SSD M.2 PCIe

Możliwość instalacji dwóch dysków
Karta graficzna Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4GB GDDR5, 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik
min.  2600  punktów  w  G3D  Rating,  wynik  dostępny  na  stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
Wbudowany głośnik
Kamera internetowa z mikrofonem, o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Min. 97Whr, umożliwiająca jej  szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1
godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 130W,

Waga Waga max 2,3 kg z baterią 
Obudowa Szkielet  obudowy  wykonany  z  wzmocnionego  włókna  węglowego,  zawiasy

notebooka  wykonany  z  wzmacnianego  metalu,  dookoła  matrycy  gumowe
uszczelnienie  chroniące  klawiaturę  notebooka  po  zamknięciu  przed  kurzem  i
wilgocią. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii  wirtualizacji  procesorów, pamięci  i  urządzeń I/O
realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty  głównej  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, 
- numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, 
- wielkości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, wraz z informacją o

sposobie obsadzenia slotów
- typie,  prędkości  i  wielkości  pamięci  podręcznej  L2  oraz  L3  zain-

stalowanego procesora 
- zainstalowanych i podpiętych HDD
- natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD
- kontrolerze audio
- zainstalowanej karcie Wifi i Bluetooth

Funkcja  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z  zewnętrznych

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


urządzeń.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
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.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a
hasłem  systemowym  tak,  aby  nie  było  możliwe  wprowadzenie  zmian  w  BIOS
wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się, aby po wprowadzeniu
hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla
dysku twardego ( o ile zostało zdefiniowane przez administratora)
Możliwość  włączenia/wyłączenia  technologii  raportowania  i  zgłaszania  błędu
zainstalowanego dysku twardego podczas  uruchamiania  systemu,  technologia  ta
jest analizą samokontrolną,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia portu Typ-C, (funkcja zaimplementowana w BIOS
na stałe, aktywna przy zainstalowanym złączu),
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę 
Możliwość  włączenia/wyłączenia  urządzeń:  czujnika  upadku  HDD,  kamery,
mikrofonu, głośnika, czytnika multimedialnych kart,
Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt,
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii
Możliwość  włączenia/wyłączenia  funkcjonalności  Wake  On  LAN/WLAN  –  zdalne
uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,
Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla 
Możliwość  przypisania  w  BIOS  numeru  nadawanego  przez
Administratora/Użytkownika  oraz  możliwość  weryfikacji  tego  numeru  w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 
Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza
lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu,
Możliwość  ustawienia  portów  USB  w  trybie  „no  BOOT”,  czyli  podczas  startu
komputer  nie  wykrywa  urządzeń  bootujących  typu  USB,  natomiast  po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów
USB
Możliwość  włączenia/wyłączenia  funkcji  umożliwiającej  dokonywanie  downgrade
BIOS,
Możliwość  włączenia/wyłączenia  funkcji  tworzenia  recovery  BIOS  na  dysku
twardym,
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
- 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.
Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny
Deklaracja zgodności CE lub równoważny
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS  Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych  w  postaci
oświadczenia producenta jednostki

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  wyposażony  min.  w
funkcjonalność:
- wykaz zainstalowanych komponentów z numerami seryjnym dla: płyty głównej,
pamięci, HDD, kamery
-  informacji  o  zainstalowanej  baterii,  a  w szczególności:  ilości  wykonanych cykli
ładowania baterii, temperaturze baterii, podanej w % wartości żywotności baterii   
- test podzespołów: procesora, pamięci, podpiętych kabli, magistrali PCIe, matrycy
LCD,  głośnika,  dysku  twardego,  partycji  rozruchowej  systemu  OS,  portów  USB,
kamery, karty graficznej, baterii, zasilacza, 
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod
sygnalizujących pracę HDD, zasilania, 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

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 
Złącze linki zabezpieczającej

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 
Oprogramowanie  producenta  komputera  z  nieograniczoną  czasowo  licencją  na
użytkowanie umożliwiające:
-  upgrade i  instalacje  wszystkich sterowników, aplikacji  dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do
najnowszej dostępnej wersji, 
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS
bezpośrednio  na  stronie  producenta  przy  użyciu  połączenia  internetowego  z
automatycznym  przekierowaniem  w  celu  uzyskania  informacji  o:  poprawkach  i
usprawnieniach  dotyczących  aktualizacji,  dacie  wydania  ostatniej  aktualizacji,
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-  włączenie/wyłączenie funkcji  automatycznego restartu  w przypadku,  kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
-  dostęp  do  wykaz  wymaganych  sterowników,  aplikacji,  BIOS’u  z  informacją  o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml
-  dostęp  do  raportu  uwzględniającego  informacje  o  znalezionych,  pobranych  i
zainstalowanych  aktualizacjach  z  informacją,  jakich  komponentów  dotyczyły,
możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 



Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 
przedziale czasowym min. 1 roku.

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty  i  złącza:  HDMI  1.4,  min.  2x  USB 3.0  z  funkcją  Power Share,
czytnik  kart  multimedialny  wspierający  karty  SD  4.0,  złącze  słuchawkowo-
mikrofonowe, złącze Thunderbolt
Klawiatura  wyspowa  z  powłoką  antybakteryjną,  z  wbudowanym  w  klawiaturze
podświetleniem z  możliwością  manualnej  regulacji  zarówno w BIOS  jak  i  z  pod
systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY)
Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN z
Bluetooth 4.2 obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 ac

Stacja dokująca dedykowana przez producenta notebooka z zasilaczem min. 240W,
podłączana przez port Thunderbolt, umożliwiająca podłączenie dwóch monitorów
4K lub trzech monitorów FHD, wyposażona w złącza: VGA, HDMI, DP, mini DP, 3x
USB 3.0,  2x  USB 2.0,  port  Thunderbolt,  RJ-45,  port  słuchawkowo mikrofonowy,
wyjście głośnikowe, złącze blokady Kensington

Warunki gwarancyjne 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem 
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, możliwość zgłaszania awarii w
trybie 24/7/365 przez linię telefoniczną producenta sprzętu
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – 
wymagane jest  oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta 
sprzętu o spełnieniu tego warunku
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające.
Serwis  urządzeń  musi  być  realizowany  przez  Producenta  lub  Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta –  oświadczenia  producenta potwierdzającego
spełnienie tego warunku.  

Monitor:

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 27”
Typ podświetlenia matrycy LED
Rozmiar plamki max. 0,16 mm
Jasność Min. 350 cd/m2
Kontrast typowy 1300:1
Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy max 8ms (szary do szarego), 
Rozdzielczość maksymalna 3840x2160 przy 60Hz
Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa (Anti-Glare)
Regulacja wysokości Tak, do 130 mm 
Regulacja pochylenia Tak, od -5 do +21 stopni 
Obrót monitora Tak, +/- 45 stopni 
PIVOT Tak
Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Waga bez podstawy Maks. 5kg
Złącza 1x DisplayPort 

1x mini DisplayPort,  
1x HDMI 



5x USB 3.0 
liniowe wyjście audio

Gwarancja 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera
i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu
Oświadczenie producenta lub wydruk gwarancji producenta potwierdzający, że
w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy
lub firmy serwisującej,  przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem. 

Certyfikaty TCO, 
Energy Star, 
EPEAT Gold

Inne VESA 100mm



4. Laptop Typ II  – 2 szt.

Nazwa Wymagane parametry techniczne
Typ Komputer konwertowalny typu 2w1 – laptop z odłączaną klawiaturą umożliwiający

pracę w trybie tabletu
Matryca Matryca min. 12.0" o rozdzielczości 2880 x 1920, jasność min. 400 nitów, matryca

dotykowa z osłoną typu Gorilla Glass
Wydajność Procesor  osiągający  minimum  3850  punktów  według  wyników  ze  strony

https://www.cpubenchmark.net –  wydruk ze strony 
Pamięć RAM 8GB DDR3
Pamięć masowa Min. 256 GB SSD PCIe NVMe
Karta graficzna Zintegrowana  w  procesorze  z  możliwością  dynamicznego  przydzielenia  pamięci

systemowej
Multimedia Wbudowane głośniki stereo

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera działająca na podczerwień
Kamera 720p z przodu obudowy
Kamera 8 megapikseli z tyłu obudowy 

Bateria Min. 34 WHr 
Zasilacz min. 45W

Waga i wymiary Waga max 1,4 kg z baterią i klawiaturą
Max 0,8 kg w wersji tablet 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności  systemu
operacyjnego  oraz  stanu  włączenia  komputera  podczas  pracy  na  zasilaczu
sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4
oraz IPv6, a także zapewniająca:

− monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD
wersja BIOS płyty głównej; 

− zdalną konfigurację ustawień BIOS,
− zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ład-

owania 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  do-
datkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia sys-
temu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

− zapis  i  przechowywanie dodatkowych informacji  dot.  np.  o  wersji  zain-
stalowanego  oprogramowania  i  zdalny  odczyt  tych  informacji  z  wbu-
dowanej pamięci nieulotnej.

− technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzę-
towym  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/)

− nawiązywanie  przez  sprzętowy  mechanizm  zarządzania,  zdalnego
szyfrowanego  protokołem  SSL/TLS  połączenia  z  predefiniowanym serw-
erem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wys-
tąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. plat-
form event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

− wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do ka-
sowania  tylko  przez  upoważnionego  użytkownika  systemu  sprzętowego

http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
http://www.dmtf.org/standards/wsman
https://www.cpubenchmark.net/


zarządzania zdalnego
− Sprzętowy  firewall  zarządzany  i  konfigurowany  wyłącznie  z  serwera

zarządzania  oraz  niedostępny  dla  lokalnego systemu OS i  lokalnych ap-
likacji

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny
Deklaracja zgodności CE lub równoważny
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS  Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych  w  postaci
oświadczenia producenta jednostki
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu –  wydruk ze strony http://tcocertified.com

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.

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL
Oprogramowanie  producenta  komputera  z  nieograniczoną  czasowo  licencją  na
użytkowanie umożliwiające:
-  upgrade i  instalację  wszystkich sterowników, aplikacji  dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do
najnowszej dostępnej wersji, 
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS
bezpośrednio  na  stronie  producenta  przy  użyciu  połączenia  internetowego  z
automatycznym  przekierowaniem  w  celu  uzyskania  informacji  o:  poprawkach  i
usprawnieniach  dotyczących  aktualizacji,  dacie  wydania  ostatniej  aktualizacji,
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-  włączenie/wyłączenie funkcji  automatycznego restartu  w przypadku,  kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
-  dostęp  do  wykaz  wymaganych  sterowników,  aplikacji,  BIOS’u  z  informacją  o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml
-  dostęp  do  raportu  uwzględniającego  informacje  o  znalezionych,  pobranych  i
zainstalowanych  aktualizacjach  z  informacją,  jakich  komponentów  dotyczyły,
możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 
Raport  musi  zawierać  datę  i  godzinę  podjętych  i  wykonanych  akcji/zadań  w
przedziale czasowym min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: 2 złącza USB typ C (Thunderbolt), czytnik kart micro SD
4.0,  gniazdo  słuchawkowo-mikrofonowe,  przyciski  umożliwiające  regulację
głośności, złącze linki zabezpieczającej
Odłączana  klawiatura  dedykowana  przez  producenta  podłączana  za  pomocą
magnetycznych zawiasów 
Dedykowane przez producenta piórko / rysik 
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC, bluetooth 4.2
Wbudowany modem LTE 

Warunki gwarancyjne 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Oświadczenie producenta lub wydruk gwarancji producenta potwierdzający, że w
przypadku  nie  wywiązywania  się  z  obowiązków  gwarancyjnych  Wykonawcy  lub

http://tcocertified.com/


firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W  przypadku  awarii,  dyski  twarde  zostają  u  Zamawiającego  –  oświadczenie
podmiotu realizującego serwis lub wydruk gwarancji producenta o spełnieniu tego
warunku.



GRUPA   II – DRUKARKI,   URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, SKANERY     

1.  Urządzenie wielofunkcyjne TYP I –   10 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Technologia druku Druk laserowy

2. Funkcje urządzenia   Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

3. Format   A4

4. Rozdzielczość druku   Do 1200 x 1200 dpi

5. Maks. prędkość druku w czerni   28  str/min (Tryb normalny)

6. Druk dwustronny automatyczny

7. Procesor drukarki 800 MHz

8. Zainstalowana pamięć 256 MB

9. Typ skanera Podajnik ADF, skaner płaski

10. Rozdzielczość skanowania, optyczna Maks. 300 dpi (w kolorze i czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks. 1200 dpi 
(w kolorze i czerni, skaner płaski)

11. Wyświetlacz 2-cyfrowy wyświetlacz LCD

12. Interfejs USB, Ethernet 10/100,

13. Podajnik papieru podajnik standardowy na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy

2.  Urządzenie wielofunkcyjne TYP II –   1 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Technologia druku Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED

2. Funkcje urządzenia   Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

3. Format   A4, A3

4. Rozdzielczość druku 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

5. Szybkość drukowania A4: 35 str./min (kolor/mono);
A3: 20 str./min (kolor/mono)

6. Druk dwustronny Standard

7. Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

8. Prędkość skanowania do 50 str./min

9. Wprowadzanie dokumentów do 100 arkuszy w podajniku RADF

10. Procesor drukarki 800 MHz

11. Zainstalowana pamięć 1,26 GB RAM,
250 GB Dysk twardy

12. Wyświetlacz 7" LCD, podświetlany, kolorowy ekran dotykowy

13. Interfejs USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet,

14. Podajnik papieru Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2;
RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
Drugi podajnik i szuflada: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

3. Skaner przepływowy TYP I –   5 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Moduł fotoelektryczny Podwójny 3-liniowy przetwornik CCD

2. Rozdzielczość optyczna   600 dpi

3. Pojemność podajnika ADF 75 Kartek (A4/Letter, 70 g/㎡ )

4. A4 kolor (200 dpi)
A4 mono (200 dpi)

40ppm1/80ipm
40ppm1/80ipm



A4 skala szarości (200 dpi) 40ppm1/80ipm

5. Automatyczny podajnik Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

6. Wykrywanie podania kilku arkuszy Tak

7. Zaawansowane funkcje
integrowania dokumentów

Skanowanie do poczty elektronicznej, FTP, Microsoft SharePoint, do druku, do folderów
internetowych, do folderów sieciowych

8. Interfejs USB, 



GRUPA III – PERYFERIA I AKCESORIA

1. Dysk twardy TYP I – 4 szt.

L
p.

Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Format szerokości dysku 3,5’’

2. Interfejs SATA 6 Gb/s

3. Pojemność dysku 6 TB

4. Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

5. obr./min 5400

6. Dodatkowe funkcje •  Dostęp do danych: 24x7  
•  Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS

2. Dysk twardy TYP II – 10 szt.

L
p.

Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Format szerokości dysku 3,5’’

2. Interfejs SATA III - 6 Gb/s

3. Pojemność dysku 500 MB

4. Pojemność pamięci podręcznej 32 MB

5. Prędkość obrotowa 7200 obr/min

3. Dysk twardy SSD TYP I – 5szt.

L
p.

Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Format szerokości dysku 2,5'' (SFF)

2. Interfejs SATA III - 6 Gb/s

3. Pojemność dysku 500 GB

4. Prędkość odczytu 550 MB/s

5. Prędkość zapisu 530 MB/s

4. Dysk twardy SSD TYP II – 5 szt.

L
p.

Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Format szerokości dysku 2,5'' (SFF)

2. Interfejs SATA III - 6 Gb/s

3. Pojemność dysku 240 GB

4. Prędkość odczytu 550 MB/s

5. Prędkość zapisu 530 MB/s

5. Pamięci TYP I  – 20 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Rodzaj pamięci DDR 2

2. Całkowita pojemność pamięci 2 GB

3. Częstotliwość szyny pamięci 800 MHz

4. Opóźnienie CAS Latency CL 6 lub CL 5



6. Pamięci TYP II  – 20 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Rodzaj pamięci DDR 3

2. Całkowita pojemność pamięci 2 GB

3. Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz

4. Opóźnienie CAS Latency CL 9

7. Pamięci TYP III – 10 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Rodzaj pamięci DDR3 SODIMM

2. Całkowita pojemność pamięci 4 GB

3. Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz

4. Opóźnienie CAS Latency CL 11

8.   Projektor - 2 szt.  

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

2. Natężenie światła barwnego 2.200 lumen- 1.500 lumen (tryb ekonomiczny)

3. Natężenie światła białego 2.200 lumen - 1.500 lumen (tryb ekonomiczny)

4. Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

5. High Definition Full HD 3D

6. Stosunek kontrastu 35.000 : 1

7. Rozmiar projekcji 34 cale - 332 cale

8. Odległość wyświetlania, tryb 
szerokokątny/tele

1,62 m - 1,95 m ( 60 cal ekran)

9. Przyłącza Wejście audio typu cinch, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście sygnału 
kompozytowego, Wejście HDMI, Wejście VGA, Złącze USB 2.0 typu Mini-B, Złącze USB 
2.0 typu A,

9. KVM SWITCH TYP I - 5 szt.

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Maks. liczba urządzeń 4

2. Hot Swap Tak

3.
Porty konsoli

     1x Video D-Sub 15pin Żeński
    1x Audio 3,5mm minijack Żeński
    1x Microphone 3,5mm minijack Żeński
    2x USB Type A Żeński

4.
Złącza PC

    4x Video D-Sub 15pin Żeński
    4x Audio 3,5mm minijack Żeński
    4x Microphone 3,5mm minijack Żeński

5. Rozdzielczość 2048 x 1536 (QXGA)

6. Akcesoria w zestawie Przewody KVM

7.

Pozostałe parametry

- Gniazda USB Klawiatury i Myszy
- Obsługa Auto Scan (Programowany) Wybór komputera za pomocą klawisza skrótu lub 
przycisku (definiowany przez użytkownika) 
- Wyświetlacz LED służący do monitorowania statusu komputerów
- Potwierdzenie przełączenia sygnalizacja dźwiękową
- Bez potrzeby stosowania zasilacza i oprogramowania instalacyjnego



10. Switch 5 portowy   - 20 szt.  

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Klasa przełącznika Niezarządzalny

2. Architektura sieci FastEthernet

3. Liczba portów 10/100 Mbps 5

4.

Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1p QoS
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
CSMA/CD

5. Rozmiar tablicy adresów MAC 2000

6. Obsługa ramek Jumbo TAK

7. Bufor pamięci 384 KB

11. Switch 5 portowy   - 5 szt.  

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Klasa przełącznika Niezarządzalny

2. Architektura sieci GigabitEthernet

3. Liczba portów 10/100 Mbps 5

4.

Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
- IEEE 802.3x full duplex operation and flow control
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

5. Rozmiar tablicy adresów MAC 2000

6. Obsługa ramek Jumbo TAK

7. Bufor pamięci 128 KB

8. Przepustowość 10 Gb/s

12. Zasilacz komputerowy   - 10 szt.  

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Moc zasilacza 400 W

2. Wentylator 12 cm

3. Ilość złącz zas. MOLEX 2

4. Ilość złącz zas. SATA 2

5. Złącze zas. MB 20 + 4 pin

13. Podkładka pod mysz  – 10 sztuk
Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Wymiary 330 x 790 x 5 mm

2. Kolor   Czarny

14.   Listwa antyprzepięciowa  - 40 szt.  

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Napięcie znamionowe: 230 V



2. Ilość gniazd sieciowych: 8 szt.

3. Typ gniazd sieciowych: polski

4. Długość kabla: min. 3 m 

5. Prąd znamionowy obciążenia: 16 A

15. Fax – 5 sztuk

Lp. Funkcje Wymagane minimalne parametry:

1. Rodzaj druku Termiczny

2. Szybkość modemu   9600 b/s

3. Wyświetlacz   Podświetlany

4. Funkcje faksu   Kopiowanie
  Kopiowanie wielokrotne

5. Identyfikacja numerów CLIP  Tak

6. Podajnik papieru   Podajnik na 20 stron

7. Słuchawka Tak

16. Pianka do czyszczenia plastiku i ekranów – 20 sztuk

17. Sprężone powietrze 400 ml – 20 sztuk

GRUPA IV – OPROGRAMOWANIE 

1. Artlantis w wersji Studio – 1 szt.

2. Auto Cad 2018 LT licencja 3 – letnia   – 1 szt.


	Opis przedmiotu zamówienia

