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INS/BI-  21/2013  

Załącznik nr6 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SPRZĘT KOMPUTEROWY 

CZĘŚĆ I  

I.1 KOMPUTER PC (BIUROWY) 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

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

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji biznesowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

System Microsoft Windows 8 Professional (64-bit), zainstalowany MS Windows 7 Pro (64-bit) 
(downgrade), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft + nośnik; 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test wynik co najmniej 4370 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 
Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu 
oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

4GB możliwość rozbudowy do min 32GB, 

Dysk HDD min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 

Karta graficzna 
 

 

 Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca 
min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 
co najmniej wynik 460 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

Multimedia Karta dźwiękowa: min. 24-bitowa zintegrowana z płytą główną 
Wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera.  

Wymagania 
dodatkowe 

 Wbudowane porty:  
- min. 1 x RS232, 
- min. 1 x VGA, 
- min. 2 x PS/2,  

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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- min. 2 x DisplayPort v1.1a; 
- min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 

4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy, w tym 2 porty USB 3.0, 
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek 
itp. 

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.  

 Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych 
kart graficznych. 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę Wake on LAN  (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 - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja 
i wyłączenie);  

 Płyta główna wyposażona w:  
- Min. 2 złącza PCI Express x16, w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4,  
- min. 1 złącze PCI Express x 1,   
- min. 1 złącze PCI 32bit, 
- min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM (minimum 3 złącza wolne),  
- min. 4  złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0; 

 Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.      

 Klawiatura USB w układzie polski programisty.  

 Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką.  

 Nagrywarka DVD +/-RW z oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt. 

Obudowa  Typ obudowy: MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, 
wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne, 

 Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 
2,5” 

 Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 
i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz 
o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać 
na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 

 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz 
powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera.  

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

 Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 
z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej, 
- uszkodzenie kontrolera Video, 
- uszkodzenie dysku twardego, 
- awarię BIOS’u, 
- awarię procesora. 

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

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

BIOS  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o:  

- wersji BIOS,  
- nr seryjnym komputera 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 polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 

 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: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 
hasłem systemowy 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, 
portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych. 

 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, tylko portów 
znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 

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. 

Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy dołączyć do oferty) 

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

 Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 
z systemem operacyjnym Windows 7 32-bit i 64-bit (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL) 

 Certyfikat Energy Star 5.0 lub wyższy. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
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komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org  (załączyć 
wydruk ze strony internetowej) 

 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  (załączyć wydruk 
ze strony internetowej) 

Warunki 
gwarancji i 
wsparcia 
technicznego 

 5-letnia gwarancja producenta 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

 Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty). 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta – (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 
Producenta). 

 Oświadczenie Producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub Firmy Serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do oferty).  

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

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

 

I.2 KOMPUTER PC (ZAAWANSOWANY) 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

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

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, stacja programistyczna, stacja graficzna, 
zastosowania typu CAD. 

System Microsoft Windows 8 Professional (64-bit), zainstalowany MS Windows 7 Pro (64-bit) 
(downgrade), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft + nośnik; 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test wynik co najmniej 6870 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 
Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu 
oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

min. 8GB, możliwość rozbudowy do min. 32GB 

Dysk HDD min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 

Karta graficzna 
 

 

 Karta graficzna powinna umożliwiać pracę: 
- min. trzy-monitorową, 
- o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz 

(analogowo),  

http://www.eu-energystar.org/
http://www.epeat.net/
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- wspierać technologię min. DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 3.0 lub 3.1, 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 
co najmniej wynik 190 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na 
analogowy i analogowego na cyfrowy. 

Wymagania 
dodatkowe 

 Płyta główna wyposażona w :  
- min. 1 złącze PCI Express x16 (Gen. 3)  
- min. 1 złącze PCI Express x16 (Gen. 2) 
- min. 1 złącze PCI Express x1 (Gen. 2) 
- min. 1 złącze PCI 32/33 
- min. 4 złączy SATA w tym min. 2 sztuki SATA 3.0 
- min. 4 złącza RDIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM (minimum 2 złącza 

wolne) 
- zintegrowany kontroler SATA z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10  

 Wbudowane porty:  
- min 2xPS/2;  
- 1 x RS232;  
- 1 x VGA 
- 2 x DisplayPort 
- 1 x wejście audio/mikrofon 
- 1 x wyjście audio  
- min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min. 

4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy, w tym 2 porty USB 3.0, 
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp.;  

 port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy 

 Klawiatura USB w układzie polski programisty  

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę Wake on LAN (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. 

 Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych 

 Mysz optyczna USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)  

 Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania 
płyt (zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” ) 

Obudowa  Obudowa typu: MidiTower,  

 Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25” zewnętrzna, min. 2 x 3.5” wewnętrzne, 

 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 lub dźwiękowy system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 
z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej, 
- uszkodzenie kontrolera Video, 
- uszkodzenie dysku twardego, 
- awarię BIOS’u, 
- awarię procesora. 

 Zasilacz min. 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 
min. 80% . 

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 
założenia kłódki) 

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

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

BIOS  Funkcja wskazania szybkiego uruchomienia jednostki bez przechodzenia przez 
procedurę POST, pozwalająca na zachowanie kolejności bootowania zdefiniowanej 
przez użytkownika (przy konieczności uruchomienia przez LAN) 

 Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności 
jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w 
BIOS 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne  

 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 
hasłem systemowy 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 

 Funkcja blokowania tylko zewnętrznych portów USB i kontrolera portów PS/2 

 Definiowanie w BIOS hasła administratora i użytkownika, hasła dla dysku twardego  

 Kontrola czujnika otwarcia obudowy i funkcja zapisania incydentu otwarcia 
obudowy w BIOS 

 Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki 

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. 

Certyfikaty i 
standardy 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy dołączyć do oferty) 
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy dołączyć do oferty) 
- Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 
z systemem operacyjnym Windows 7 32-bit i 64-bit (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL) 

- Certyfikat Energy Star 5.0 lub wyższy. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org  (załączyć 
wydruk ze strony internetowej) 

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego 
komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  (załączyć wydruk ze 
strony internetowej) 

- Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi 
wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych oraz był wymieniony jako 
partner technologiczny na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie dla 
Autodesk (AutoCAD, Autodesk 3ds Max), 3DS Dassault Systemes (CATIA, 
SolidWorks) oraz Bentley (MicroStation) (załączyć oświadczenie producenta). 

Warunki 
gwarancji i 
wsparcia 
technicznego 

 5-letnia gwarancja producenta 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

 Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty). 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta – (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.epeat.net/
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Producenta). 

 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do oferty).  

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

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

I.3 MONITOR 22”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” (54,61cm) TN 

Rozmiar plamki maks. 0,248 mm 

Jasność min. 250 cd/m
2
 

Kontrast min. 1000:1 typowy ( 2 000 000 :1 dynamiczny) 

Powłoka płyty matrycy Antyodblaskowa utwardzona 3H 

Podświetlenie WLED 

Kąty widzenia (pion/poziom) min. 160 stopni/ min.170 stopni 

Czas reakcji matrycy maks. 5ms 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 

Częstotliwość odświeżania poziomego 30 – 83 kHz 

Częstotliwość odświeżania pionowego 56 – 75 Hz 

Obrót monitora w pionie (PIVOT) TAK 

Obrót monitora w poziomie TAK, +/-45 stopni 

Pochylenie monitora Regulacja w zakresie co najmniej 25 stopni 

Paleta kolorów co najmniej 82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931) 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

Obsługiwane tryby wideo 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P (Obsługa HDCP) 

Sygnały wyjścia video  Analogowy RGB, 0,7 Wolt +/- 5%, biegunowość dodatnia 
przy impedancji wejścia 75 om. 

 Cyfrowy DVI-D TMDS, 600mV dla każdego wiersza 
rozpiętości, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 
50 om. 

Zużycie energii Maks. 50W przy maksymalnej luminacji, włączonych głośnikach i 
aktywnych USB 
Typowe 21W 
Tryb uśpiony mniej niż 0,5W 

Waga bez podstawy Maks. 3,50 kg 

Złącza  15-stykowe złącze D-Sub,  

 złącze DVI-D,  

 2xUSB do odbierania danych, 

 1xUSB do wysyłania danych. 

Inne  Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe 
w obudowie VESA 100mm. 

 Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych 
głośników. 

Certyfikaty  Monitor powinien spełniać normę ISO 13406-2 lub ISO 9241 

 Monitor powinien spełniać normę TCO 5.1 lub wyższy. 

 Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) 

 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis 
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dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 
katalogu http://www.epeat.net  (załączyć wydruk ze strony 
internetowej) 

 Certyfikat Energy Star 5.0 lub wyższy. Wymagany wpis 
dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org  (załączyć wydruk 
ze strony internetowej) 

 

Warunki gwarancji i wsparcia 
technicznego 

 5-letnia gwarancja producenta na miejscu u klienta 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – 
(wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta). 

 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do 
oferty).  

 Gwarancja maks. 1 uszkodzonego piksela 

I.4 MONITOR 24”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24” IPS 

Rozmiar plamki maks. 0,27 mm 

Jasność min. 300 cd/m
2
 

Kontrast min. 1000:1 typowy ( 2 000 000 :1 dynamiczny) 

Powłoka płyty matrycy Antyodblaskowa 

Podświetlenie LED 

Kąty widzenia (pion/poziom) min. 178 stopni/ min.178 stopni 

Czas reakcji matrycy maks. 8ms 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 przy 60Hz 

Częstotliwość odświeżania poziomego 30 – 83 kHz 

Częstotliwość odświeżania pionowego 50 – 61 Hz 

Obrót monitora w pionie (PIVOT) TAK 

Obrót monitora w poziomie TAK, +/-45 stopni 

Pochylenie monitora Regulacja w zakresie co najmniej 25 stopni 

Wydłużenie w pionie TAK, min. 115 mm 

Paleta kolorów co najmniej 82% (CIE 1976); 97% sRGB; 74.9% AdobeRGB 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

Obsługiwane tryby wideo 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P (Obsługa HDCP) 

Sygnały wyjścia video  Analogowy RGB, 0,7 Wolt +/- 5%, biegunowość dodatnia 
przy impedancji wejścia 75 om. 

 Cyfrowy DVI-D TMDS, 600mV dla każdego wiersza 
rozpiętości, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 
50 om. 

Zużycie energii  Maks. 72W (przy maksymalnej luminacji, włączonych 
głośnikach i aktywnych USB) 

 Typowe 29W 

http://www.epeat.net/
http://www.eu-energystar.org/
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 Tryb uśpiony mniej niż 0,5W 

Waga bez podstawy Maks. 4 kg 

Złącza  15-stykowe złącze D-Sub,  

 min. 4 x USB, 

 złącze DVI-D z HDCP,  

 1 x Display Port. 

Inne  Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe 
w obudowie VESA 100mm. 

 Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych 
głośników. 

Certyfikaty  Monitor powinien spełniać normę ISO 13406-2 lub ISO 9241 

 Monitor powinien spełniać normę TCO 5.1 lub wyższy. 

 Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) 

 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis 
dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 
katalogu http://www.epeat.net  (załączyć wydruk ze strony 
internetowej) 

 Certyfikat Energy Star 5.0 lub wyższy. Wymagany wpis 
dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org  (załączyć wydruk 
ze strony internetowej) 

 

Warunki gwarancji i wsparcia 
technicznego 

 5-letnia gwarancja producenta na miejscu u klienta 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera (dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty). 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – 
(wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta). 

 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do 
oferty).  

 Gwarancja 0 martwych pikseli. 

I.5 NOTEBOOK 13.3”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

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

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, prezentacji, dostępu do 
internetu oraz poczty elektronicznej. 

System Microsoft Windows 8 PL 
 

Ekran Rozmiar matyrycy: 13,3” o rozdzielczośći 1366 x 768 pixeli z podświetleniem LED 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test wynik co najmniej 2290 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

Pamięć min. 4GB, możliwość rozbudowy do min. 8GB 

http://www.epeat.net/
http://www.eu-energystar.org/
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operacyjna 
RAM 

Dysk HDD min. 500 GB + 24 GB Express Cache 

Karta graficzna 
 

 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test 
co najmniej wynik 460 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

Multimedia Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio. 

Bezpieczeństwo Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Wymagania 
dodatkowe 

 Porty i złącza: 
- 1 x HDMI, 
- 1 x RJ-45 (LAN), 
- 1 x USB 2.0, 
- 2 x USB 3.0, 
- Wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, 
- Czytnik kart pamięci. 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

 LAN 10/100 Mbps. 

 Wielodotykowy intuicyjny touchpad. 

Bateria 3-komorowa, 2200 mAh, Li-Ion 

Obudowa Aluminiowa 

Waga maks. 1.7 kg 

Warunki 
gwarancji 

Co najmniej 1-roczna gwarancja producenta 

 

I.6 NOTEBOOK 15.6”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Komputer przenośny typu notebook. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji biznesowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

System Microsoft Windows 8 Professional (64-bit), zainstalowany MS Windows 7 Pro (64-bit) 
(downgrade), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft + nośnik; 

Ekran Rozmiar matrycy - 15.6" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED, 
przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nits, kontrast  min. 300:1, rozmiar plamki: maks. 
0,25 mm 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test co najmniej wynik 3300 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 
Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu 
oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 
 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

4GB, możliwość rozbudowy do min. 8GB 

Dysk HDD min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 

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

 

 Typ: zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca 
min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 
co najmniej wynik 460 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

Multimedia min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki 
stereo. 

Wymagania 
dodatkowe 

 Wbudowane porty i złącza:  
- 1 x VGA,  
- 1 x HDMI,  
- min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, 
- min. 1 x eSATA/USB 3.0, 
- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo, 
- 1 x złącze ExpressCard 54mm,  
- czytnik kart multimedialnych min. 8 in 1, 
- port zasilania 
- możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego 

złącza USB,  
- mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy.  

 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca 
obsługę Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca 
zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z 
poziomu konsoli zarządzania. 

 Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną 
lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym 
przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę.  

 Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 

 Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoką antybakteryjna, odporną 
na zalanie cieczą, (układ US -QWERTY), min. 86 klawisze.  

 Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów. 

 Napęd optyczny DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania 
CD. 

Bateria i 
zasilanie 

 Typ: 6 komorowa, 60WHr, Li-Ion.  

 Czas ładowania: do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, do poziomu 
100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

 Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga maks. 2,4 kg (z baterią 4-ogniwową) 

Obudowa  Obudowa notebooka metalowa, wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego 
aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu, 
dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po 
zamknięciu przed kurzem i wilgocią.  

 Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni. 

 W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek 
uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka. 

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 zgodny ze specyfikacją UEFI 
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  
- wersji BIOS,  
- nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
- pojemności zainstalowanego dysku twardego, 
- rodzaju napędu optycznego, 
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
- zainstalowanej grafice, 
- typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości, 
- kontrolerze audio. 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
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: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego 
na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

• 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. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło 
systemowe. 

• Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu 
eSATA, modemu analogowego, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, 
mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, 
ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth 
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

• 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 włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury. 
• Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech 

dostępnych opcji. 
• Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla 

zasilacza. 
• Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym 

zasilaczu. 
• Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/Użytkownika 

oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarządzającym producenta komputera. 

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.  

 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. 

 Obudowa wzmocniona chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz 
upadkiem. 

 Złącze typu Kensington Lock. 
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Certyfikaty i 
standardy 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 
- Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty). 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 
z systemem operacyjnym Windows 7 32-bit i 64-bit (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL) 

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji 
dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net (dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej). 

- Certyfikat EnergyStar 5.0 lub wyższy – komputer musi znajdować się na liście 
zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-
energystar.org (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). 

Warunki 
gwarancji i 
wparcia 
technicznego 

 5-letnia gwarancja producenta. 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

 Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty). 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta – (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 
Producenta). 

 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do oferty).  

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

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu komputera (do oferty należy dołączyć link strony). 

I.7 NOTEBOOK 17”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

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

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji biznesowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 

System Bez systemu operacyjnego 
 

Ekran Rozmiar matyrycy: 17,3” o rozdzielczości min. 1600 x 900 pixeli z podświetleniem LED 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test wynik co najmniej 3825 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

min. 4GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB 

Dysk HDD min. 500 GB 

Karta graficzna 
 

 

 Obsługująca DirectX 11, Shader 5.0, z minimum własną pamięcią 2GB 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test 
co najmniej wynik 363 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


Strona 14 z 20 

 

Multimedia  Zintegrowana karta dźwiękowa. 

 Wbudowana kamera internetowa: min. 1 Mpix 

Bezpieczeństwo Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Wymagania 
dodatkowe 

 Porty i złącza: 
- 1 x DC-in, 
- 1 x VGA (D-sub) 
- 1 x HDMI, 
- 1 x RJ-45 (LAN), 
- 2 x USB 2.0, 
- 2 x USB 3.0 
- Wejście słuchawkowe 
- Wejście mikrofonowe 
- Czytnik kart pamięci 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

 LAN 10/100/1000 Mbps. 

 Bluetooth. 

Bateria 6-komorowa, 4700 mAh, Li-Ion 

Waga maks. 3.1 kg (z baterią) 

Warunki 
gwarancji 

Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta 

I.8 TABLET 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Tablet z ekranem dotykowym. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

System Microsoft Windows 8 PL 

Ekran Rozmiar matrycy: 10.1"  
Rozdzielczość: WXGA (1366x768) IPS 
Multi-Touch 10-punktowy 

Procesor  Typ: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. 

 Wydajność: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test wynik co najmniej 678 punktów PassMark CPU Mark  
(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

min. 2GB 

Pamięć na dane min. 64 GB 

Karta graficzna 
 

 

 Wydajność: Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test 
co najmniej wynik 363 punktów G3D Mark  
(wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

Multimedia Zintegrowana karta dźwiękowa. 
Wbudowane głośniki stereo. 
Wbudowany mikrofon. 

Wymagania 
dodatkowe 

 Porty i złącza: 
- 1 x DC-in (wejście zasilania), 
- 1 x micro HDMI, 
- 1 x micro USB, 
- Wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
- Czytnik kart pamięci 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

 Bluetooth 4.0 

 Modem 4G (LTE) 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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 Wbudowany moduł GPS 

 Kamera tylna min. 8 Mpix. 

 Kamera przednia min. 2 Mpix. 

 Akcelerometr 

 Czujnik światła 

 Żyroskop 

 E-kompas 

 Moduł NFC (Near Field Communication) 

Akcesoria Klawiatura Bluetooth (dedykowana do oferowanego urządzenia) 

Bateria 25Wh Litowo-polimerowa 
Czas pracy na baterii: min. 9 godz. 

Waga maks. 0.6 kg 

Warunki 
gwarancji 

Co najmniej 1-roczna gwarancja producenta 

I.9 STACJA DOKUJĄCA DO NOTEBOOKA 15.6”  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Stacja dokująca kompatybilna z notebookiem oferowanym w punkcie I.6 

Moc 130 W 

Porty i złącza 2x USB 2.0 
2x USB 3.0 
1x eSata/USB 2.0 
2x DVI 
1x VGA 
2x DisplayPort 1.2 
1x LPT 
1x RS-232 
2x PS/2 
1x RJ-45 
1x Audio in 
1x Audio out 
1x AC 

Gwarancja Co najmniej 1-roczna gwarancja producenta. 
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CZEŚĆ II  

II.1 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE A4 MONO (TYP I)  

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Urządzenie wielofunkcyjne (druk/skan/kopia) laserowe A4 mono 
z automatycznym podajnikiem papieru (ADF). 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Obciążenie Maksymalne obciążenie do 100 000 stron miesięcznie lub większe 

Rozdzielczość wydruku 1200x1200 dpi 

Prędkość wydruku Szybkość drukowania w mono: co najmniej A4: 40 str./min;  

Języki wydruku PCL, BR-Script 3 (PostScript 3), Epson FX-850, IBM Pro-Printer XL 

Duplex Automatyczny 

Pojemność papieru  Podajnik: min. 500 arkuszy 80 g/m
2
;  

 Podajnik wielofunkcyjny: min. 50 arkuszy 80 g/m
2
; 

Rozmiar papieru A4 Letter B5 A5 B6 A6 Executive 

Skanowanie  automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

 pojemność podajnika automatycznego (ADF): min. 50 arkuszy 

 skanowanie w kolorze 

 skanowanie dwustronne 

 optyczna rozdzielczość skanowania: min. 1200x1200 dpi 

 możliwość skanowania do: obrazu, OCR, E-maila, pliku, pamięci USB, 
serwera pocztowego, FTP, folderu sieciowego. 

Kopiowanie  automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF) 

 optyczna rozdzielczość kopiowania: min. 1200x600 

Gramatura papieru 60 – 163 g/m
2
 

Odbiornik papieru min. 150 arkuszy 

Pamięć (RAM) Standardowa pamięć RAM: min. 128MB, możliwość rozbudowy do min. 384MB 

Złącza  Port USB 2.0,  

 Ethernet 10/100BaseTX 

Załączone 
oprogramowanie 

Oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku 
graficznym (OCR). 

Kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 

Windows XP /Vista/7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowszy 

Materiały eksploatacyjne  Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

 Urządzenie dostarczone z  kompletem tonerów o wydajności min. 8000 
str. (każdy kolor) zgodnie z ISO/ISC 19798. 

 Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów 
o wydajności: 12 000 str. wg ISO/ISC 19798 

Waga maks. 18 kg 

Warunki gwarancji i 
wparcia technicznego 

3 lata gwarancji producenta drukarki 

 

II.2 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE A4 MONO (TYP II) 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Urządzenie wielofunkcyjne (druk/skan/kopia/fax) laserowe A4 mono 
z automatycznym podajnikiem papieru (ADF). 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 
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Obciążenie Maksymalne obciążenie do 10 000 stron miesięcznie lub większe 

Rozdzielczość wydruku 2400x600 dpi 

Prędkość wydruku Szybkość drukowania w mono: co najmniej A4: 10 str./min;  
Czas pierwszego wydruku: max. 8,5 s 

Języki wydruku PCL,  PostScript 

Duplex Automatyczny 

Pojemność papieru  Podajnik: min. 250 arkuszy 80 g/m
2
;  

 Podajnik na pojedyncze arkusze; 

Rozmiar papieru A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), A6 (ISO), Executive 

Skanowanie  automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

 pojemność podajnika automatycznego (ADF): min. 35 arkuszy 

 skanowanie w kolorze 

 optyczna rozdzielczość skanowania: min. 600x2400 dpi 

 możliwość skanowania do: obrazu, OCR, E-maila, pliku, pamięci USB, 
serwera pocztowego, FTP, folderu sieciowego. 

Kopiowanie  optyczna rozdzielczość kopiowania: min. 600x600; 

 prędkość kopiowania: min A4: 26 str./min; 

Faksowanie  prędkość faksu: 14,400 bps; 

 możliwość przekierowania faksu; 

Gramatura papieru 60 – 163 g/m
2
 

Odbiornik papieru min. 100 arkuszy 

Pamięć (RAM) Standardowa pamięć RAM: min. 32MB 

Złącza  Port USB 2.0,  

 Ethernet 10/100BaseTX 

Załączone 
oprogramowanie 

Oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku 
graficznym (OCR). 

Kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 

Windows XP / Vista / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowszy 

Materiały eksploatacyjne  Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

 Urządzenie dostarczone z  kompletem tonerów o wydajności min. 700 
str. zgodnie z ISO/ISC 19798. 

 Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów 
o wydajności: min. 2600 str. zgodnie z ISO/ISC 19798. 

Waga maks. 12 kg 

Warunki gwarancji i 
wparcia technicznego 

 3 lata gwarancji producenta drukarki 

 

II.3 DRUKARKA LASEROWA A4 KOLOR 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Drukarka kolorowa laserowa A4. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Obciążenie Maksymalne obciążenie do 60 000 stron miesięcznie lub większe 

Rozdzielczość wydruku 1200x600 dpi 

Prędkość wydruku  Szybkość drukowania w mono: A4: 28 str./min;  

 Szybkość drukowania w kolorze: A4: 28 str./min; 

 Czas pierwszego wydruku: maks. 16 s 

Języki wydruku PCL 

Duplex Automatyczny 

Pojemność papieru  Podajnik: min. 250 arkuszy 80 g/m
2
;  

 Podajnik ręczny: min. 50 arkuszy 80 g/m
2
; 
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Rozmiar papieru  A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe;  

 podajnik ręczny: A6-A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO),  
Executive, Legal, Folio 

Gramatura papieru 60 – 163 g/m
2
 

Odbiornik papieru min. 150 arkuszy 

Pamięć (RAM) Standardowa pamięć RAM: min. 128MB, możliwość rozbudowy do min. 384MB 

Złącza  Port USB 2.0,  

 Ethernet 10/100BaseTX 

 802.11b wireless 
Kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 

Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit 
& 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); 
Mac OS X 10.3.9 lub nowszy 

Materiały eksploatacyjne  Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

 Urządzenie dostarczone z  tonerem o wydajności min. 8000 str. 
wg ISO/ISC 19798. 

 Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów 
o wydajności: 12000 str. wg ISO/ISC 19798 

Waga maks. 18 kg 

Warunki gwarancji i 
wparcia technicznego 

 3 lata gwarancji producenta drukarki 

II.4 DRUKARKA LASEROWA A3 KOLOR 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ Drukarka kolorowa laserowa A3. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Obciążenie Maksymalne obciążenie do 50 000 stron miesięcznie lub większe 

Rozdzielczość wydruku 1200x600 dpi 

Prędkość wydruku  Szybkość drukowania w mono: A4: 35 str./min; A3: 20 str./min 

 Szybkość drukowania w kolorze: A4: 35 str./min; A3: 20 str./min 

 Czas pierwszego wydruku: maks. 9.5 s 

Języki wydruku PCL5c, PCL6,  PostScript 

Duplex Automatyczny 

Pojemność papieru  Podajnik 1: min. 300 arkuszy 80 g/m
2
;  

 Podajnik uniwersalny: min. 100 arkuszy 80 g/m
2
; 

 Możliwość dodania min. 2 dodatkowych podajników papieru. 

Rozmiar papieru  Podajnik 1: A3, A4, B4, A5, B5, A6  

 Podajnik uniwersalny: A3, A4, B4, A5, B5, A6,  koperty: Com-10, DL, C4, C5, 
folie przeźroczyste,  nośniki (baner) do 120 cm długości 

 Druk dwustronny: A3, A4, B4, A5, B5 

 Rozmiar użytkownika: szerokość 148,5-297mm 

Gramatura papieru  Podajnik 1: 64 – 220 g/m
2
;  

 Druk dwustronny: 64 – 220g/m
2
;  

 Podajnik uniwersalny: 64 – 256 g/m
2
 

Odbiornik papieru  min. 250 arkuszy zadrukiem do dołu,  

 min. 100 arkuszy zadrukiem do góry 

Przebieg papieru Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze 

Pamięć (RAM) Standardowa pamięć RAM: min. 256MB, możliwość rozbudowy do min. 768MB 

Złącza  Port USB 2.0,  

 Ethernet 10/100BaseTX 

Kompatybilność z 
systemami 
operacyjnymi 

Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 
64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS 
X 10.3.9 lub nowszy 
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Zaawansowane 
funkcje sieci oraz 
bezpieczeństwo 

IPv6, IPSec, SNMPv3, kodowanie SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase (bezpieczne 
usuwanie), Data Encryption (kodowanie danych), filtr MAC, filtr IP, Secure Print 
(bezpieczny druk) 

Dołączone 
oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania 
wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące 
funkcje: 

- funkcjonować w środowisku Windows; 
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet 

poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki 
podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) 

- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne 
wydruki; 

- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę 
przeprowadzenia danego wydruku; 

- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu 
użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; 

- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia 
wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie 
przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im 
odpowiednich kosztów); 

- w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku 
kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików 
na postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce; 

- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron 
oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. 

Materiały 
eksploatacyjne 

 Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

 Urządzenie dostarczone z  kompletem tonerów o wydajności min. 2500 str. 
(każdy kolor) zgodnie z ISO/ISC 19798. 

 Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: 
Black -  10 000, CMY –10 000 każdy wg ISO/ISC 19798 

Waga maks. 41 kg 

Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 

 Certyfikat ISO 14001:2004 dla producenta sprzętu (należy załączyć 
do oferty). 

 Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (należy załączyć 
do oferty).  

 

Warunki gwarancji i 
wparcia technicznego 

 3 lata gwarancji producenta drukarki 

 naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt 
zastępczy. 

 

II.5 SKANER PŁASKI A4  Z ADF 

Sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w tabeli poniżej. 

Typ skanera Kolorowy skaner stołowy formatu A4. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Format dokumentu 216x297 mm 
Podajnik ADF w położeniu pionowym: 216x297 mm 

Źródło światła Biała dioda LED 



Strona 20 z 20 

 

Rozdzielczość optyczna Skaner płaski: 1200x2400 dpi 
Automatyczny podajnik dokumentów: 600x1200 dpi 

Głębia kolorów Skala szarości: 16 bitów (4 096 poziomów skali szarości) 
Kolor: 48 bitów (4 275,2 miliona kolorów) 

Funkcje obrazowania 
dokumentów 

Przeszukiwalny plik PDF 
Technologia wzmocnienia tekstu 
Usuwanie kolorów RGB 
Skanowanie serii z wieloma plikami PDF 
Bezpieczne pliki PDF 
Automatyczna korekcja przekosów 
Zaawansowane funkcje edycji 

Szybkość skanowania Monochromatyczny: 18 stron/minutę 
Kolor: 12 stron/minutę 

Złącza USB 2.0 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

Rodzaj: arkuszowy, skanowanie typu simpleks. 
Podawanie papieru: ładowanie stroną do skanowania do góry, wysuwanie 
stroną do skanowania w dół 
Format dokumentu: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter 
Maksymalny format: szerokość 216 mm, długość 356 mm 
Minimalny format: szerokość 105 mm, długość 148,5 mm 
Pojemność podajnika papieru: min. 40 arkuszy (75 g/m

2
) 

Dopuszczalna gramatura papieru: 50-120 g/m
2
 

Skanowanie bezpośrednie Możliwość dostosowania elementów sterowania pod kątem skanowania za 
pomocą jednego przycisku i przesyłania danych do dowolnego folderu lub 
aplikacji 

Integracja Dostosowanie procesu skanowania do dowolnego folderu magazynowego 
oraz aplikacji zarządzania dokumentami, takiej jak Microsoft SharePoint, 
serwer faksu, oprogramowanie rozpoznawania tekstu. 

Załączone oprogramowanie Oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów 
w pliku graficznym (OCR). 

Warunki gwarancji Co najmniej 1-roczna gwarancja producenta 

 

 


