Załącznik Nr 5 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19

Opis przedmiotu zamówienia
Część I – Sprzęt komputerowy
Legenda:
1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, fabrycznie nowy.
2. Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek
z wymienionych parametrów (poprzez wpisanie w rubryce przy którymkolwiek z wymaganych
parametrów wyrazu ,,NIE”), będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe (minimalne):
1. Dysk SSD – 105 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
1.1

Pojemność minimum 240GB
Interfejs SATA III (6 Gb/s). Kompatybilny wstecznie z SATA II oraz I
Typ pamięci flash - MLC
Format maksimum 2,5"
IOPS
- minimum 100 000 dla operacji odczytu
- minimum 88 000 dla operacji zapisu
MTBF minimum 1 900 000 godzin

Oferowane
parametry:
Pojemność
....................... GB
Typ pamięci flash:
...........................
IOPS:
- dla operacji
odczytu:
.............................
- dla operacji
zapisu:
.............................
MTBF:
.............................

2. Szafa wisząca 19'' – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
2.1

Standard 19''
Wysokość 2U
Rodzaj wisząca jednosekcyjna
Typ spawana
Drzwi przednie metal, z zamkiem
Osłony boczne stalowe

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Tył osłona, stal
Belki rackowe 2x regulowane
Przepusty kablowe góra i dół
Wymiary 350x540x120 mm
Kolor szary
3. Zaciskarka złączy modularnych RJ45, RJ11 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
3.1

Wykonawca
oferuje

Rodzaj zaciskarka
Materiał stal
Do obróbki końcówek:
- Złącza RJ11 (6p4c)
- Złącza RJ12 (6p6c)
- Złącza RJ45 (8p8c)
- Złącza RJ9 (4p2c)
- Złącza RJ9 (4p4c)

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

4. Mysz komputerowa – 22 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
4.1

Wykonawca
oferuje

Łączność przewodowa
Sensor optyczny
Rozdzielczość minimum 1600 dpi
Liczba przycisków minimum 3
Rolka przewijania minimum 1
Interfejs USB
Waga maksimum 70 g
Profil Uniwersalny

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

5. Klawiatura komputerowa – 10 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
5.1

Rodzaj niskoprofilowa
Łączność przewodowa
Interfejs USB
Liczba przycisków minimum 104
Kolor czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Linux Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows
10
Dodatkowe informacje: odporna na płyny, klawisze o wytrzymałości 10 000 000 naciśnięć,
nóżki zwiększające nachylenie klawiatury o 8 stopni
Odseparowana klawiatura numeryczna

6. Mikrofon 01 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
6.1

Zestaw Mikrofon – Nadajnik - Odbiornik
Nagłowny mikrofon pojemnościowy:
Typ przetwornika : Pojemnościowe
Wykres kierunkowości: Kardioidalny
Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz
Czułość (1 kHz): -50 dBV/Pa
Równoważny szum własny: 28 dB(A)

Oferowane
parametry:
1. Nagłowny
mikrofon
pojemnościowy
Pasmo

Ciśnienie akustyczne: 145 dB
Waga nie większa niż 60 g

przenoszenia:
.............................

Nadajnik typu bodypack:
Równoważny
szum własny:

Właściwości:
Bateria, żywotność: 2AA, minimum 14 godzin pracy (alkaliczne)
Waga: maksimum 75 g, bez baterii
Poziom wejściowy audio:
- maksymalna czułość -16 dBV maksymalnie
- minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie
Zakres regulacji czułości: 26 dB
Impedancja wejściowa: 1 MΩ
Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od kraju
Wymiary: 110 mm x 64 mm x 21 mm (W x S x G)
Obudowa: formowany ABS

.............................

Waga:
.............................

Odbiornik:
Maksymalny poziom wyjściowy: Złącze XLR: –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ), złącze
6,35 mm (1/4”): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) mW
Impedancja wyjściowa:
- złącze XLR 200 Ω
-Złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω
Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:
- złącze XLR: –20.5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
- złącze 6.35 mm (1/4"): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
Czułość RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo
Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo
Wymiary: 40 mm x 188 mm x 103 mm (W x S x G)
Waga: nie większa niż 241 g
Obudowa: formowany ABS
Zasilanie: 12–15 V DC @ 160 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego
(główka - dodatnia)

2.Nadajnik typu
bodypack
Waga:
.............................
Zakres regulacji
czułości:
.............................
3. Odbiornik
Czułość RF:
.............................
Tłumienie sygnału
lustrzanego:
.............................
Waga:
.............................

7. Mikrofon 02 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
7.1

Zestaw Mikrofon – Nadajnik - Odbiornik
Mikrofon krawatowy typu lavarier:
Pasmo przenoszenia: 50 - 20000 Hz
Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna
Impedancja wyjściowa: 600 Ohm
Czułość: -43,5 dBV (6,7 mV/Pa)
Stosunek sygnał / szum: 72 dB @ 1 kHz
Maksymalne natężenie dźwięku SPL: 139 dB
Zakres dynamiki: 117 dB
Równoważny poziom szumu: 22 dB
Długość przewodu: 1,3 m
Waga: nie większa niż 25 g

Oferowane
parametry:
1. Mikrofon
krawatowy typu
lavarier
Pasmo
przenoszenia:
.............................
Równoważny
poziom szumu:
.............................

Nadajnik typu bodypack:

Waga:

Właściwości:
Bateria, żywotność: 2AA, do 14 godzin pracy (alkaliczne)
Waga: maksimum 75 g, bez baterii
Poziom wejściowy audio:
- maksymalna czułość -16 dBV maksymalnie
- minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie
Zakres regulacji czułości: 26 dB
Impedancja wejściowa: 1 MΩ
Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od kraju
Wymiary: 110 mm x 64 mm x 21 mm (W x S x G)
Obudowa: formowany ABS
Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne
Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)

.............................

Odbiornik:
Maksymalny poziom wyjściowy: Złącze XLR: –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ), złącze
6,35 mm (1/4”): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) mW
Impedancja wyjściowa:
- złącze XLR 200 Ω
- Złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω
Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:
- złącze XLR: –20.5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
- złącze 6.35 mm (1/4"): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
Czułość RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo
Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo
Wymiary: 40 mm x 188 mm x 103 mm (W x S x G)
Masa: nie większa niż 241 g
Obudowa: formowany ABS
Zasilanie: 12–15 V DC @ 160 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego
(główka - dodatnia)

3. Odbiornik:
Impedancja
wyjściowa:
- złącze XLR

2. Nadajnik typu
bodypack:
Waga bez baterii:
.............................
Moc wyjściowa
RF nadajnika:

...................... Ω
- Złącze 6.35 mm
...................... Ω
Tłumienie sygnału
lustrzanego:
.............................

Masa:
.............................
8. Przewód audio 01 – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
8.1

Typ przewodu: audio, symetryczny
Ilość żył: 2 żyły w oplocie ekranującym
Przekrój żył: 2 x 0,22 mm2
Wymiar zewnętrzny: średnica 6 mm
Złącza: 1 x wtyk jack stereo 6,3mm oraz wtyk nakablowy, męski XLR
Długość: 2 m
Cechy: ekranujący oplot siatkowy, pod ekranem bawełna wypełniająca pustą przestrzeń,
Zastosowanie: symetryczne połączenia urządzeń audio

9. Przewód audio 02 – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
9.1

Typ przewodu: audio, symetryczny
Ilość żył: 2 żyły w oplocie ekranującym
Przekrój żył: 2 x 0,22 mm2
Wymiar zewnętrzny: średnica 6 mm
Złącza: 1 x wtyk jack stereo 6,3mm oraz wtyk nakablowy, męski XLR

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Długość: 3 m
Cechy: ekranujący oplot siatkowy, pod ekranem bawełna wypełniająca pustą przestrzeń,
Zastosowanie: symetryczne połączenia urządzeń audio
10. Wzmacniacz sygnału – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
10.1

Wykonawca
oferuje

Wzmacniacz sygnału HDMI minimum 35 metrów.
Wsparcie dla: 4k x 2k, 1080p i 3D
Szerokość pasma: 10,2 Gbps
Wejście: 1x port HDMI gniazdo
Wyjście: 1x port HDMI gniazdo

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

11. Konwerter – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
11.1

Wykonawca
oferuje

Typ adapter
Standard HDMI, VGA
Końcówka 1 - 1 x HDMI
Koncówka 2 - 1 x VGA
Długość przewodu minimum 15 cm
Minimalna rodzielczość: 1920 x 1080

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

12. Pendrive 01 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
12.1

Wykonawca
oferuje

Pojemność pamięci minimum 256 GB
Rodzaj podłączenia USB 3.1 1gen / USB 3.0
Minimalna szybkość zapisu danych 200 MB/s
Minimalna szybkość odczytu danych 400 MB/s
Informacje pendrive chowany, gumowany.

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

13. Pendrive 02 – 30 szt.

VAT Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Pojemność pamięci minimum 32 GB
Minimalna prędkość odczytu: 100 MB/s
Złącze: USB 3.0 (kompatybilne wstecz z USB 2.0)
W zestawie oprogramowanie ochrona danych prywatnych w katalogu chronionym hasłem
(kodowanie 128-bit-AES)

Wykonawca
oferuje

.........................................................................
13.1

14. Dysk przenośny – 4 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
14.1

Rodzaj dysku SSD zewnętrzny
Pojemność minimum 250 GB
Format maksimum 2.5"

Wykonawca
oferuje

Interfejs minimum USB 3.1
Prędkość odczytu minimum 540 MB/s
Obudowa aluminiowa
Zwiększona odporność na drgania
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Kabel USB

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

15. Punkt dostępowy 01 - 5 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
15.1

Waga urządzenia maksimum 350 g
Port LAN minimum (2) 10/100/1000 Ethernet Port
Port USB 2.0 minimum 1szt.
Przyciski Reset
Standard WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Zasilanie POE 48V zgodne z 802.3af/803.2at, zasilacz 48V, 0.5A Gigabit PoE w komplecie
Moc nadawania 2,4GHz 22dBm
Moc nadawania 5GHz 22dBm
Zabezpieczenia WEP, WPA/PSK, WPA/Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certyfikaty CE, FCC, IC
Montaż sufit/ściana (elementy montażowe w komplecie)
Temperatura pracy -10 to 70° C
Obsługa VLAN 802.1Q
Liczba połączeń minimum 200
Prędkość zakres 5Mbps do 1300 Mbps

16. Punkt dostępowy 02 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
16.1

Waga urządzenia maksimum 700 g
Port LAN minimum (2) 10/100/1000 Ethernet Port
Przyciski Reset
Standard WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Zasilanie POE 48V zgodne z 802.3af/803.2at, zasilacz PoE w komplecie
Pobór mocy maksimum 17W
Moc nadawania 2,4GHz 25dBm
Moc nadawania 5GHz 25dBm
Anteny
2,4 GHz (2) 3dBi
5GHz (2) 4 dBi
SSID minimum 8 na każde pasmo
Zabezpieczenia WiFi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certyfikaty CE, FCC, IC
Montaż sufit/ściana (elementy montażowe w komplecie)
Temperatura pracy -10 to 70° C
Obsługa VLAN 802.1Q
Liczba połączeń minimum 500
Prędkość zakres 6Mbps do 1700 Mbps

17. Punkt dostępowy 03 – 10 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

.........................................................................
17.1

Waga urządzenia maksimum 240 g
Port LAN minimum (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Przyciski Reset

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

Antena Dual (1)
2,4 GHz 3 dBi
5 GHz 3 dBi
Standard WiFi 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Zasilanie 802.3af (48V) oraz 24V POE paasywne, brak zasilaczy w komplecie
Pobór mocy maksimum 6.5W
Moc nadawania 2,4GHz 24dBm
Moc nadawania 5GHz 22dBm
SSID minimum 4 na każde pasmo
Zabezpieczenia WiFi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Certyfikaty CE, FCC, IC
Montaż sufit/ściana (elementy montażowe w komplecie)
Temperatura pracy -10 to 70° C
Obsługa VLAN 802.1Q
Liczba połączeń minimum 200
Prędkość zakres od 5Mbps do 867Mbps w 802.11ac
18. Manipulator 3D – 16 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
18.1

Mysz 3D
Przewodowa USB
Programowalne przyciski
Ilość przycisków: 2
3D sensor cap
Przycisk ponownego wyboru menu
Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu
Wymiary i waga maksimum 77mm x 77mm x 54mm 480 g
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows, macOS
Certyfikaty i rejestracja CE, FCC (Class B), BSMI, KCC, WEEE, WHQL

19. Kamera – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
19.1

Filmy tryby
- klasyczny pętla (interwały: 5, 20, 60, 120 min)
- poklatkowe (interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s)
- TimeWarp (2x, 5x, 10x, 15x, 30x)
- krótkie filmy (15, 30s)
Rozdzielczości/prędkość nagrywania minimum 4K60FPS, 2,7K120FPS, 1440p120FPS,
1080p240FPS
Zoom minimum 4-krotny cyfrowy przy FullHD 1080p
Stabilizacja
Zdjęcia tryby
- zdjęcia pojedyncze
- seryjne minimum 30kl/s. przy 12MP
- poklatkowe (interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10,30, 60 s)
- nocne (automatyczny, 2, 5, 10, 15, 20, 30 s)
- poklatkowe nocne (interwały: automatyczny, 4, 5, 10, 15, 20, 30 s; 1, 2, 5, 30, 60 min)
Rozdzielczość minimum 12MP
HDR
RAW
Cechy
Akumulator wymienny minimum 1220mAh
Kodek H.265 HEVC
Streaming

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

GPS
Szybkie ładowanie 5V, 1,5A
Wykrywanie scenerii i twarzy
Tryb portretowy
20. Głośnik - 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
20.1

Wersja Bluetooth minimum 4.2
Obsługiwane profile A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
Przetwornik minimum 2 x 40 mm
Moc minimum 2 x 8 W
Czas ładowania akumulatora: 3,5 godz. przy 5 V 1 A
Czas odtwarzania muzyki minimum 12 godzin
Moc nadajnika Bluetooth minimum 9 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 8DPSK
Masa maksimum 515 g

21. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
21.1

Typ urządzenia
Nowe urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, gotowe do pracy
Wykonawca
Prędkość kopiowania minimum 50 stron na minutę
oferuje
Panel operacyjny minimum 10 cali
Dysk twardy minimum 320 GB
...................................
Pamięć RAM minimum 2 GB
(wypełnić TAK lub NIE)
Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Pojemność wejściowa papieru minimum 500 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru minimum 250 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10, Windows 7, Windows Server 2016,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra)
Podstawa umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie,
oryginalna producenta
Moduł skanera skaner płaski z dwustronnym podajnikiem dokumentów na minimum 50
arkuszy
Prędkość skanowania minimum 60 obrazów A4 na minutę (w rozdzielczości 300 dpi)
Docelowe formaty skanowanych dokumentów JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z
cyfrowym podpisem
Docelowe lokalizacje zapisu skanowanych dokumentów foldery sieciowe, poczta e-mail,
dysk twardy urządzenia
Obsługiwane formaty papieru A3, A4, A5, A6, koperty
Obsługiwana gramatura papieru minimum 60 - 220 g/m²
Języki Drukarki (Pdl) PCL5, PCL6, PostScript 3
Nadpisywanie danych dyskowych metodą losowych liczb w zakresie 3 - 9
Szyfrowanie danych dyskowych wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES
Typowe zużycie energii według wskaźnika Tec nie większe niż 2,9kWh
Maksymalne zużycie energii nie większe niż 1,6 kW
Certyfikaty Energy Star 2.0, Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO
14001
Materiały eksploatacyjne
Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności
przynajmniej:
A) dla tonera:
a. czarnego: minimum 25 tys. wydruków (dla 5% krycia)
B) Dla bębnów światłoczułych:
a. czarnego: minimum 400 tys. wydruków (dla 5% krycia)

Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W
przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje
równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
Uwagi
W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności
Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o
gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić
w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura
produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. Zamawiający nie dopuszcza ofert
na urządzenia kolorowe z zablokowaną funkcją wydruku kolorowego.
22. Drukarka 01 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
22.1

Typ urządzenia
Nowe urządzenie drukujące, kolorowe, gotowe do pracy
Funkcje urządzenia drukowanie
Czas nagrzewania nie większy niż 20 sekund
Czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 14 sekund
Panel operacyjny LCD
Dysk twardy opcjonalny, o pojemności nie mniejszej niż 320 GB
Procesor przynajmniej 2-rdzeniowy
Pamięć Ram nie mniejsza niż 2 GB
Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Zarządzanie ustawieniami urządzenia urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień
poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Pojemność wejściowa papieru nie mniejsza niż 600 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Obsługiwane Systemy Operacyjne Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Mac OS 10.10 i nowsze
Drukarka
Prędkość drukowania nie mniejsza niż 25 stron A4 na minutę
Moduł druku dwustronnego wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez
przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura w zakresie nie mniejszym niż 60 - 160 g/m²
Rozdzielczość drukowania nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3
Materiały eksploatacyjne urządzenie musi być wyposażone w komplet startowych
materiałów eksploatacyjnych.

23. Drukarka 02 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość brutto

.........................................................................
23.1

Typ urządzenia drukarka LED, monochromatyczna
Funkcje drukowanie
Czas nagrzewania nie większy niż 17 sekund
Panel Operacyjny LCD
Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 512 MB
Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Zarządzanie ustawieniami urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez
narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Pojemność wejściowa papieru nie mniejsza niż 600 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Pojemność wyjściowa papieru nie mniejsza niż 250 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80
g/m²
Czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 5 sekund

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Waga Modułu Głównego nie więcej niż 14 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista
(x64), Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64),
Windows Server 2012 (x64),
Drukarka
Prędkość drukowania nie mniej niż 40 stron na minutę
Moduł druku dwustronnego wymagany wbudowany.
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez
przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
Obsługiwana gramatura w zakresie nie mniejszym niż 60 - 160 g/m²
Rozdzielczość drukowania nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Języki opisu strony przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3
Wymagania środowiskowe
Maksymalne zużycie energii nie większe niż 1110 W
24. Przełącznik sieciowy – 4 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
24.1

Rodzaj urządzenia przełącznik 1U
Porty minimum 8 x 10/100/1000 RJ-45
Wykonawca
Przepustowość minimum 11,9 Mpps
oferuje
Zdolność przełączania minimum 16 Gbps
Wielkość tablicy adresów MAC minimum 8000 wpisów
...................................
Obsługiwane ramki Jumbo
(wypełnić
TAK lub NIE)
Protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, SNMP 2c, HTTPS
Algorytm kodowania SSL
Cechy Sterowanie przepływem, możliwy pełen dupleks, przełączanie warstwy 2, obsługa
DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), zapobieganie
atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa SNTP, Quality of Service (QoS), obsługa
Jumbo Frames, obsługuje LLDP
Zgodność z normami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP)
Procesor minimum 400 MHz
RAM minimum 128 MB SDRAM
Pamięć fleszowa minimum 16 MB
Zasilacz adapter mocy wewnętrznej AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zgodność z normami FCC Class A certified, VCCI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022,
ICES-003, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part
15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN
61000-4-11, EN 61000-4-8

25. Zestaw komputery – 5 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent zestawu
komputerowego:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
25.1

Zestaw komputerowy składający się z następujących podzespołów.
Myszka
Sensor Optyczny
Rozdzielczość minimum 7000 DPI
Maksymalna prędkość min. 6 m/s

Oferowany
model:
…………………..

Klawiatura
Typ Mechaniczna
Przełączniki Kailh Blue minimum 50 000 000 kliknięć
Rozmiar Klawiatura pełnowymiarowa (z sekcją numeryczną)
Konstrukcja metalowa

Oferowany
model:

Karta graficzna
Pamięć minimum 6GB
Szyna pamięci minimum 192-bit
Taktowanie rdzenia minimum 1780 MHz
Ilość wentylatorów 2
Rodzaje wyjść HDMI / DisplayPort
Min. 10 500 punktów na www.videocardbenchmark.net
Min. 1400 rdzeni CUDA

Oferowany
model:

Procesor
Bazowe taktowanie minimum 2,9 GHz
Taktowanie w trybie turbo minimum 4,1 GHz
Pamięc podręczna minimum 9MB
Liczba rdzeni
minimum 6
TDP maks. 65W
Min. 12 000 punktów na www.cpubenchmark.net

Oferowany
model:

…………………..

…………………..

…………………..

Chłodzenie
Wentylator min. 120 mm
Rurki heatpipe min. 4
Pamięć operacyjna
Pojemność całkowita minimum 16GB w dwóch kościach (2x8GB)
Taktowanie minimum 3000 MHz

Oferowany
model:
…………………..

Zasilacz
Moc maksimum 500 W
Układ PFC Aktywny
Min. 80plus Bronze

Oferowany
model:

Obudowa
Zainstalowane wentylatory minimum 1
Maksymalna liczba wentylatorów min. 8
Złącza zewnętrzne minimum 2xUSB 3.1
Zainstalowane filtry przeciwkurzowe

Oferowany
model:

Wymiary nie większe niż: wysokość 450 mm, szerokość 210 mm, głębokość 415 mm

Wymiary
obudowy:
wysokość ...... mm

…………………..

…………………..

szerokość....... mm
głębokość.......mm

Dysk
Pojemność całkowita minimum 500 GB
Rodzaj dysku
SSD
Interfejs SATA III
Prędkość odczytu/zapisu maksimum 550/490
Smart ECC

Oferowany
model:

Płyta główna
Socket Kompatybilny z procesorem
Format ATX
Ilość banków pamięci minimum 4

Oferowany
model:

…………………..

…………………..

Monitor
Częstotliwość odświeżania minimum 144 Hz
Przekątna minimum 24"
Powłoka matrycy Matowa
Jasność min. 340 cd/m²

Oferowany
model:

System Windows 10 lub równoważny

Oferowany
system:

…………………..

…………………..
26. Router – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
26.1

Częstotliwość CPU 600 MHz
Ilość rdzeni CPU minimum 1
Pamięć RAM minimum 64 MB
Architektura MIPS-BE
Ilość Portów Ethernet 10/100 minimum 5
Ilość Portów Ethernet 10/100/1000 minimum 5
Port typu PoE in Tak
Porty typu PoE out Tak
Maksymalny pobór energii maksimum 6 W
Sprawdzone w temperaturze otoczenia zakres -35C +65 C
Nośnik danych NAND
Pojemność nośnika danych minimum 128 MB

27. Transceiver 01 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
27.1

Moduł światłowodowy 01 – 2 szt.
Typ interfejsu SFP+
Złącze LC Duplex
Interfejs Singlemode
Długość fali TX 1310 nm
Długość fali RX 1310 nm
Odległość minimum 10 km
Moc optyczna (dB) 6,2 dB
Transmit minimum -8,2 dBm
Minimalna wartość odbioru -14,4 dBm
Maksimum nadawania 0,5 dBm
Maksimum odbioru (przeciążenie odbiornika) 0,5 dBm
Kary za transmisję i dyspersję 32 dB
Współczynnik ekstynkcji 3,5 dB
Przepustowość od 600 Mbit/s
Przepustowość do 11,3 Gbit/s
Laser DFB
Odbiornik Typ PIN
Długość fali TX minimum 1270nm
Długość fali TX maksimum 1355nm
Długość fali RX minimum 1260nm

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Długość fali RX maksimum 1565nm
Zakres temperatur 0C - 70C
Cyfrowe zarządzanie diagnostyczne (DDM) skalibrowane wewnętrznie
Protokoły
10G Ethernet, 10G FC, 8G Fibre Channel, LTE 7.373G CPRI, LTE 9.830G CPRI, Gigabit
Ethernet, LTE 6.144G OBSAI, LTE 6.144G CPRI, LTE 4.915G CPRI, LTE 3.072G OBSAI,
LTE 2.458G CPRI, LTE 1.536G OBSAI, LTE 1.22G CPRI, LTE 0.768G OBSAI, LTE
0.614G CPRI
Typ LR
Transceivery muszą być kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego:
1) - Extreme Networks X670-G2-48x
2) - HP Procurve 2920-48G - J9728A z modułem J9731A
28. Transceiver 02 – 8 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
28.1

Typ interfejsu SFP+
Współczynnik kształtu SFP+
Wykonawca
Złącze LC Duplex
oferuje
Interfejs Multimode
Długość fali TX 850 nm
...................................
Długość fali RX 850 nm
(wypełnić TAK lub NIE)
Odległość 300 m
Moc optyczna (dB) 4,9 dB
Transmisja min. -5 dBm
Odbiór min. -9,9 dBm
Przekazywanie maks. -1 dBm
Otrzymać maks. (przeciążenie odbiornika) -1 dBm
Kary za transmisję i dyspersję 39 dB
Współczynnik ekstynkcji 3 dB
Przepustowość od 600 Mbit/s
Przepustowość do 11,3 Gbit/s
Laser VCSEL
Odbiornik Typ kodu PIN
Długość fali TX minimum 840nm
Długość fali TX maksimum 860nm
Minimalna długość fali RX. 840nm
Długość fali RX maksimum 860nm
Zakres temperatur 0C - 70C
Cyfrowe zarządzanie diagnostyczne (DDM) skalibrowane wewnętrznie
Protokoły
10G Ethernet, 10G FC, 8G Fibre Channel, LTE 7.373G CPRI, LTE 9.830G CPRI, Gigabit
Ethernet, LTE 6.144G OBSAI, LTE 6.144G CPRI, LTE 4.915G CPRI, LTE 3.072G OBSAI,
LTE 2.458G CPRI, LTE 1.536G OBSAI, LTE 1.22G CPRI, LTE 0.768G OBSAI, LTE
0.614G CPRI
Type SR
Transceivery muszą być kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego:
- 3 szt. do przełącznika: Extreme Networks X670-G2-48x
- 1 szt. do przełącznika: Extreme Networks X460-G2-48X-10Ge4
- 1 szt. do przełącznika: HP Procurve 6200yl – J8992A z modułem J9312A
- 1 szt. do przełącznika: HP Procurve 2920-48G – J9728A z modułem J9731A
- 1 szt. do przełącznika: HP Procurve 2910al-48G – J9147A z modułem J9008A
- 1 szt. do przełącznika: HP Procurve 3500-48G – J8693A z modułem J9312A

29. Transceiver 03 – 36 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

.........................................................................

Wartość netto

Wartość brutto

29.1

Rodzaj interfejsu sieci: Ethernet, Gigabit Ethernet,Fast Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Złącze: SFP
Moduł kompatybilny z Extreme Networks X670-G2-48x

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

30. Moduł 01 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
30.1

Pełny dupleks
Złącze światłowodowe SFP+
Szybkość przesyłania danych 10 Gbit/s
Liczba portów SFP+ minimum 2
Moduł kompatybilny z HP 2920-48G

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

31. Moduł 02 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
31.1

Wykonawca
oferuje

Pełny dupleks
Złącze światłowodowe SFP+
Szybkość przesyłania danych 10 Gbit/s
Liczba portów SFP+ minimum 2
Moduł kompatybilny z HP 2910al-48G

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

32. Moduł 03 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
Wykonawca
oferuje

32.1 Pełny dupleks
Złącze światłowodowe SFP+
Szybkość przesyłania danych 10 Gbit/s
Ilość portów CX5 minimum 2
Ilość portów SFP+ minimum 2
Moduł kompatybilny z HP 3500-48G

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

33. Monitor 01 z wbudowanym tunerem TV – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
33.1

Przekątna ekranu minimum 23,6"
Proporcje ekranu 16:9
Typ LED
Rozdzielczość minimum 1920 x 1080
Funkcje ogólne
Elektroniczny informator programowy (EPG)
Teletekst (TTX)

Oferowane
parametry:
Przekątna ekranu
.............................

Złącze Anynet+ (HDMI-CEC)
Obsługa napisów
Pixel Plus HD

Proporcje ekranu
.............................
Rozdzielczość
.............................

34. Monitor 02 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
34.1

Przekątna ekranu minimum 24"
Powłoka matrycy matowa
Rodzaj matrycy IPS
Rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1200
Format ekranu 16:10
Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
Wielkość plamki maksimum 0,27 mm
Jasność minimum 300 cd/m²
Kontrast statyczny minimum 1 000:1
Kontrast dynamiczny minimum 2 000 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Czas reakcji maksimum 8 ms
Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln
Rodzaje wejść / wyjść
VGA (D-sub) - 1 szt.
DVI-D - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
USB 2.0 - 4 szt.
USB 2.0 typ B - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Pobór mocy podczas pracy maksimum 38 W
Waga maksimum 3.97 kg
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Regulacja wysokości (Height)
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm
Dołączone akcesoria
Kabel DVI
Kabel VGA
Kabel USB
Kabel zasilający

35. Monitor 03 – 2 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Oferowane
parametry:
Przekątna ekranu:
.............................
Rodzaj matrycy
.............................

Rozdzielczość
ekranu
.............................
Wielkość plamki
.............................
Czas reakcji
.............................
Liczba
wyświetlanych
kolorów minimum
.............................
Waga
.............................

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
37.1

Przekątna minimum 23.6"
Panel LED
Rozdzielczość fizyczna minimum 1920x1080 (FullHD)
Format obrazu 16:9
Jasność minimum 220 cd/m² z panelem dotykowym
Kontrast statyczny minimum 3000:1

Oferowane
parametry:
Przekątna
.............................

Kontrast ACR minimum 12M:1
Czas reakcji maksimum 4ms
Kąty widzenia 178° /178°
Synchronizacja pozioma 30 - 80KHz
Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz
Kolory minimum 16.7mln
Plamka maksimum 0.272mm
Interfejs dotykowy USB
Punkty dotykowe 2
Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce
Technologia dotykowa optyczna
HDCP
Analogowe wejścia sygnału
VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału
DVI x1
HDMI x1
Głośniki wbudowane
Blokada przycisków OSD
Kąt pochylenia 73° w górę; 3° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
Kable zasilający, VGA, DVI, USB

Rozdzielczość
fizyczna
.............................
Czas reakcji
.............................
Plamka
.............................
Interfejs
dotykowy
.............................
Punkty dotykowe
.............................

36. Komputer 01 – 1 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
36.1

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

36.2

Przekątna Ekranu
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości
FHD minimum (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową,
jasność minimum 220 nits, kontrast minimum 700:1, maksymalny rozmiar plamki 0,161
mm, tylna obudowa matrycy wykonana z carbonu,

Oferowane
parametry:
rozdzielczości
FHD
…………………..
jasność
.................... nits,
kontrast
..........................
maksymalny
rozmiar plamki
..............................

36.3

Procesor
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej
wynik 8100 punktów Passmark CPU Mark.

Oferowany
model:
…………………..

36.4

Płyta główna
Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.

Wykonawca

oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

36.5

Pamięć RAM
Oferowane
16GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do minimum 32GB, wymagane mminimum parametry:
2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny, pracująca z procesorem na magistrali 2400MHz możliwość
rozbudowy do
...................... GB

36.6

Pamięć masowa
Zainstalowany fabrycznie dysk o poj. minimum 512GB SSD SATA M.2 2280

Oferowane
parametry:
pojemność dysku:
…………….. GB

36.7

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test
co najmniej wynik 1000 punktów w G3D Rating.

36.8

Klawiatura
Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY, powłoka antybakteryjna, z wbudowanym w
klawiaturze podświetleniem, (układ US -QWERTY), minimum 80 klawiszy.

36.9

Multimedia
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa
głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny
wzmacniacz głośników.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

36.10

Łączność bezprzewodowa Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami +
bluetooth min. 4.1

36.11

Bateria i zasilanie
Minimum 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w
czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy minimum 65W,

36.12

Waga
Waga maksimum 1,8kg z baterią 3-cell

36.13

Obudowa
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy
gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i
wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.
Komputer spełniający normy MIL-STD-810G z zakresu przeprowadzonych testów:
Method 500.5Procedure I
Method 500.5Procedure II
Method 501.5Procedure I
Method 501.5Procedure II
Method 502.5 Procedure I
Method 502.5Procedure II

Oferowany
model:
…………………..

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Method 507.5Procedure I
Method 510.5Procedure I
Method 514.6Procedure I Cat. 4
Method 514.6Procedure I Cat. 24
Method 516.6Procedure I
Method 516.5Procedure II
Method 516.6Procedure VI
Method 516.5Procedure V
Method 516.6Procedure IV
36.14

Środowisko pracy
Zakres temperatur pacy: od 0 do 35 °C
Zakres przechowywania: od -40 do 65 °C
Zakres wilgotności podczas pracy: od 10 do 90%
Zakres wilgotności przechowywania: od 0 do 95%

36.15

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).

36.16

BIOS
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna
obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz
samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze,
a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach.
Funkcje BIOS :
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 (jeśli zostało
zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani
konfiguracji daty i godziny.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników,
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,
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 włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

36.17

Certyfikaty
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
EnergyStar 6.0
Certyfikat TCO

36.18

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z

normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 19dB.
36.19

Diagnostyka
System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej
samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System
oparty o funkcjonalności :
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
• możliwość powtórzenia testów
• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu
dla konkretnego podzespołu,
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika
• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów
• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas
testów.
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera.
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w
szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym,
typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %,
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie,
informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ
pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci,
temperatury panującej wewnątrz.

36.20

Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia
układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w
dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym
notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy
Czytnik linii papilarnych
Czytnik SmartCard
Kontaktowy czytnik SmartCard

36.21

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równowazny, klucz
licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać
instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji
klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu,

36.22

Dodatkowe oprogramowanie
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobów umożliwiające :
- określenie preferencji aktualizacji
- ustawienie priorytetu aktualizacji
- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników,
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną
licencją czasowo 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,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczególności informacji :
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy
dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną
datą i wersją.
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o
rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym
rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania
oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem
*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą i godziną z podjętych i wykonanych
akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
36.23

Porty i złącza
Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.1 w tym jeden port
z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania,

37. Komputer 02 – 8 szt.

VAT Cena netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość netto

Wartość brutto

.........................................................................
37.1

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

37.2

Przekątna Ekrenu
Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości
FHD minimum (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową,
jasność minimum 220 nits, kontrast minimum 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180
mm,

Oferowane
parametry:
przekątna ekranu
…………………..
rozdzielczość
FHD
………….……….
jasność
....................... nits
kontrast
............................
rozmiar plamki
..................... mm

37.3

Procesor
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej

Oferowany
model:

wynik 7600 punktów Passmark CPU Mark.
…………………..
37.4

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.

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

37.5

Pamięć RAM
8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min. 32GB, wymagane minimum 2 sloty
na pamięci w tym min. jeden wolny, pracująca z procesorem na magistrali 2400MHz

Oferowane
parametry:
możliwość
rozbudowy do
...................... GB

37.6

Pamięć masowa
Zainstalowany fabrycznie dysk min. 256GB SSD SATA M.2 2280 min. class 20

Oferowane
parametry:
pojemność dysku
………......… GB

37.7

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test
co najmniej wynik 1000 punktów w G3D Rating.

37.8

Klawiatura
Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY, powłoka antybakteryjna, (układ US QWERTY), min 100 klawiszy, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna.

37.9

Multimedia
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa
głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny
wzmacniacz głośników.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

37.10

Łączność bezprzewodowa
Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma
antenami + bluetooth min. 4.1

37.11

Bateria i zasilanie
minimum 56Whr Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1
godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W,

37.12

Waga max 2,3kg z baterią

37.13

Obudowa
Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy
gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i
wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 150 stopni.
Komputer spełniający normy MIL-STD-810G z zakresu przeprowadzonych testów:
Method 500.5Procedure I
Method 500.5Procedure II
Method 501.5Procedure I
Method 501.5Procedure II
Method 502.5 Procedure I
Method 502.5Procedure II

Oferowany
model:
…………………..

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Method 510.5Procedure I
Method 514.6Procedure I Cat. 4
Method 514.6Procedure I Cat. 24
Method 516.6Procedure I
Method 516.5Procedure II
Method 516.6Procedure VI
Method 516.5Procedure V
37.14

Środowisko pracy
Zakres temperatur pacy : od 0 do 50 °C
Zakres przechowywania : od -40 do 65 °C

37.15

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).

37.16

BIOS
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna
obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz
samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze,
a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach.
Funkcje BIOS :
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 (jeśli zostało
zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani
konfiguracji daty i godziny.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników,
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,
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 włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

37.17

Certyfikaty
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
EnergyStar 6.0,
Certyfikat TCO.

37.18

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 19dB

37.19

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej
samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System
oparty o funkcjonalności :
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
• możliwość powtórzenia testów
• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu
dla konkretnego podzespołu,
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika
• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów
• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas
testów.
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera.
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w
szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym,
typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %,
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie,
informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ
pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci,
temperatury panującej wewnątrz.
37.20

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

37.21

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz
licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać
instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji
klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu,

37.22

Dodatkowe oprogramowanie
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobów umożliwiające :
- określenie preferencji aktualizacji
- ustawienie priorytetu aktualizacji
- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników.

37.23

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną
licencją czasowo 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,
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem a w szczególności informacji :
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do

punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy
dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną
datą i wersją
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o
rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym
rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania
oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem
*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą i godziną z podjętych i wykonanych
akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
37.24

Porty i złącza
Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x USB 3.1 w tym jeden port
z zasilaniem, 1x USB 2.0, 1x USB TYP-C, port zasilania.

38. Komputer 03 – 21 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
38.1

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

38.2

Procesor
Oferowany
Minimum 6-rdzeniowy, min 3.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. model:
15 100 punktów.
............................

38.3

Pamięć operacyjna
Minimum 16GB DDR4 SDRAM 2666MHz z funkcją non-ECC Registered - możliwość
rozbudowy do co najmniej 64GB, min cztery gniazda pamięci.

Oferowane
parametry:
możliwość
rozbudowy do
...................... GB

38.4

Parametry pamięci masowej
Zainstalowany fabrycznie dysk minimum 512GB PCIe SSD M.2 NVMe, SED, możliwość
instalacji dysków 3,5”, 2,5”, SSD, M.2 (PCIe Gen 3 x4)
Odczyt sekwencyjny: min. 2750MB/s
Zapis sekwencyjny: min. 1560MB/s w trybie Turbo

Oferowane
parametry:
pojemność dysku:
...................... GB
Odczyt
sekwencyjny:
.................... MB/s
Zapis
sekwencyjny:
.................... MB/s

38.5

Grafika
Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, umożliwiająca

Oferowany
model:

wyświetlanie obrazu o rozdzielczości do 4096 x 2304@60Hz osiągająca w teście Average
G3D Mark wynik na poziomie 1140 punktów.
38.6

Wyposażenie multimedialne
Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

38.7

Obudowa
Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w
pozycji pionowej i poziomej, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1
zewnętrzną/wewnętrzną współdzieloną półkę 3,5”, 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków
SSD. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, metalowa. Obudowa musi
posiadać czujnik otwarcia obudowy oraz elektrozamek zabezpieczający dostęp do wnętrza
obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi
(otwieranie, wymiana dysków HDD, napędu dvdrw, kart rozszerzeń).
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy:
min 305W z aktywnym PFC i sprawności min 90%

38.8

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
Windows.

38.9

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i
obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o napędzie optycznym: model,
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial
portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez
port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
- ustawienia hasła na poziomie administratora.
- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć
włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.

38.10

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu
(administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe

.............................

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- włączenia/wyłączenia RAID
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość
pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego
komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności:
procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
38.11

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, posiadająca
sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i
konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera
- CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
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 oraz DASH 1.0.0;
- 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 kasowania tylko
przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080
włącznie

38.12

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
38.13

Ergonomia
Maksymalnie 25 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 /
ISO 7779;

38.14

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera.

38.15

Wymagania dodatkowe
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO 64bit PL lub równowazny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- min. 8 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu
obudowy
- port sieciowy RJ-45,
- porty audio: z przodu obudowy gniazdo wejście mikrofonowe/wyjście słuchawek typu
COMBO, z tyłu obudowy wejście liniowe i wyjście liniowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2 x Display Port
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT,
vPro
4. Płyta główna z chipsetem minimum Intel C246 Chipset, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz
- sloty wyłącznie o niskim profilu:
1 x PCIe x16 Gen3
1 x PCIe x4 Gen3 (złącze x16)
2 x PCIe x1 Gen3 (złącze x4)
2 x M.2 (PCIe x4 Gen3) dla dysków z obsługą RAID 0, 1
1 x M.2 Wlan (PCIe Gen3 x1 + Intel CNVI)
- 4 złącza SATA
- kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

39. Komputer 04 – 19 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
39.1

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

39.2

Procesor
Minimum 6-rdzeniowy, min 3,20 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min. 15100 punktów.

Oferowany
model:
…………………..

39.3

Pamięć operacyjna
64GB – z funkcją non-ECC Registered

Wykonawca

oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

39.4

Parametry pamięci masowej
Zainstalowany fabrycznie dysk min. 1TB PCIe SSD, możliwość instalacji dysków 3,5”,
2,5”, SSD, M.2 (PCIe Gen 3 x4)
Odczyt sekwencyjny: minimum 2900MB/s
Zapis sekwencyjny: minimum 1630MB/s w trybie turbo

Oferowane
parametry:
pamieć o
pojemności
........................ TB
Odczyt
sekwencyjny:
.................... MB/s
Zapis
sekwencyjny:
.................... MB/s

39.5

Grafika
Dedykowana grafika: minimum 1790 rdzeni Cuda, 256-bitowa z własną pamięcią 8GB
GDDR5 o minimalnej przepustowości 240 GB/s, zgodna ze standardem OpenGL 4.4,
DIRECTX 12 oraz CUDA, jednoslotowa, posiadająca co najmniej cztery złącza cyfrowe z
obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 4096x2160 @60Hz pikseli w tym co
najmniej jedno typu USB-C, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie
10400 punktów.

Oferowany
model:
…………………..

Wyposażenie multimedialne
Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
39.6

Obudowa
Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera metalowa,
umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt.
5,25” oraz 2 szt. półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi posiadać zamek z czujnikiem
otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia
narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
awarie procesora
uszkodzenie kontrolera Video
uszkodzenie pamięci RAM
uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy:
Minimum 500W z aktywnym PFC i sprawności min. 90%

39.7

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows

39.8

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i
obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o napędzie optycznym: model,
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial
portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez
port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie
administratora.
- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć
włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.
39.9

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu
(administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- włączenia/wyłączenia RAID
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość
pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego
komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności:
procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci,
napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii

39.10

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, posiadająca
sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i
konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera

- CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
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 oraz DASH 1.0.0;
- 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 kasowania tylko
przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080
włącznie
39.11

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

39.12

Ergonomia
Maksymalnie 18 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 /
ISO 7779;

39.13

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera

39.14

Wymagania dodatkowe
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- min. 8 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu
obudowy
- port sieciowy RJ-45,
- porty audio: z przodu obudowy gniazdo wejście mikrofonowe/wyjście słuchawek typu
COMBO, z tyłu obudowy wejście liniowe i wyjście liniowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT,
vPro
4. Płyta główna z chipsetem minimum Intel C246 Chipset, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz
- sloty wyłącznie o niskim profilu:
1 x PCIe x16 Gen3
1 x PCIe x4 Gen3 (złącze x16)
2 x PCIe x1 Gen3 (złącze x4)
2 x M.2 (PCIe x4 Gen3)
1 x M.2 Wlan (PCIe Gen3 x1+Intel CNVI)
- 4 złącza SATA
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1

5. Klawiatura USB w układzie polski programisty
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
40. Komputer 05 – 1 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
40.1

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

40.2

Procesor
Minimum 4-rdzeniowy, min. 3,40 GHz, z możliwością obsługi pamięci ECC, osiągający w
teście PassMark CPU Mark wynik minimum 9700 punktów.

Oferowany
model:
…………………..

40.3

Pamięć operacyjna
16GB – możliwość rozbudowy do minimum 64GB, minimum cztery gniazda pamięci.

Oferowane
parametry:
możliwość
rozbudowy do
...................... GB

40.4

Parametry pamieci masowej
Zainstalowany fabrycznie dysk minimum 512GB PCIe SSD M.2 NVMe, SED, możliwość
instalacji dysków 3,5”, 2,5”, SSD, M.2 (PCIe Gen 3 x4)
Odczyt sekwencyjny: minimum 2700MB/s
Zapis sekwencyjny: minimum 1560MB/s w trybie turbo

Oferowane
parametry:
pamieć o
pojemności
....................... GB
Odczyt
sekwencyjny:
.................... MB/s
Zapis
sekwencyjny:
.................... MB/s

40.5

Grafika
Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, umożliwająca
wyświetlanie obrazu o rozdzielczości do 4096 x 2304@60Hz osięgająca w teście Average
G3D Mark wynik na poziomie 1250 punktów.

Oferowany
model:
…………………..

40.6

Wyposażenie multimedialne
Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

40.7

Obudowa
Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera , metalowa,
umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25”
oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika
Wykonawca
otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia
oferuje
narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)
komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora

- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy:
min 500W z aktywnym PFC i sprawności min 90%
40.8

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows

40.9

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i
obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o napędzie optycznym: model,
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial
portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez
port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie
administratora.
- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć
włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.
Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu
(administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- włączenia/wyłączenia RAID
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość

pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częęci, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego
komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności:
procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci,
napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
40.10

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, posiadająca
sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i
konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS
płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
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 oraz DASH 1.0.0;
- 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 kasowania tylko
przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080
włącznie

40.11

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

40.12

Ergonomia
Maksymalnie 18 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 /
ISO 7779;

40.13

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera

40.14

Wymagania dodatkowe
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Workstation 64bit PL lub równoważny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:

- min. 8 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu
obudowy
- port sieciowy RJ-45,
- porty audio: z przodu obudowy gniazdo wejście mikrofonowe/wyjście słuchawek typu
COMBO, z tyłu obudowy wejście liniowe i wyjście liniowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT,
vPro
4. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10GbE SFP+ z dwoma transceiverami 10GbE
SFP+
5. Płyta główna z chipsetem min Intel C246 Chipset, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz
- sloty wyłącznie o niskim profilu:
1 x PCIe x16 Gen3
1 x PCIe x4 Gen3 (złącze x16)
2 x PCIe x1 Gen3 (złącze x4)
2 x M.2 (PCIe x4 Gen3)
1 x M.2 Wlan (PCIe Gen3 x1+Intel CNVI)
- 4 złącza SATA
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1
6. Klawiatura USB w układzie polski programisty
7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
41. Komputer 06 – 1 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
41.1

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

41.2

Procesor
Minimum 4-rdzeniowy, min. 3,40 GHz, z możliwością obsługi pamięci ECC, osiągający w
teście PassMark CPU Mark wynik min. 9700 punktów.

Oferowany
model:
…………………..

41.3

Pamięć operacyjna
64GB – z funkcją non-ECC Registered, min. cztery gniazda pamięci.

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

41.4

Parametry pamieci masowej
Zainstalowane fabrycznie dyski min. 2x 256GB TLC SSD PCIe, możliwość instalacji
dysków 3,5”, 2,5”, SSD, M.2 (PCIe Gen 3 x4)

Oferowane
parametry:
dyski o
pojemności 2x
....................... GB

41.5

41.6

Grafika
Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, umożliwająca
wyświetlanie obrazu o rozdzielczości do 4096 x 2304@60Hz osiągająca w teście Average
G3D Mark wynik na poziomie 1250 punktów.
Wyposażenie multimedialne
Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio

Oferowany
model:
…………………..

41.7

Obudowa
Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, metalowa,
umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt.
5,25” oraz 2 szt. półek wewnętrznych 3,5”.
Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Obudowa musi posiadać zamek z czujnikiem otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać
Wykonawca
serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
oferuje
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
...................................
komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
(wypełnić TAK lub NIE)
- awarie procesora
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy:
min 500W z aktywnym PFC i sprawności min 90%

41.8

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows

41.9

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i
obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o napędzie optycznym: model,
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial
portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez
port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie
administratora.
- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć
włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.

41.10

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu
(administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- włączenia/wyłączenia RAID
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość
pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego
komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności:
procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci,
napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
41.11

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, posiadająca
sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i
konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera
- CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
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 oraz DASH 1.0.0;
- 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 kasowania tylko
przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080
włącznie

41.12

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

41.13

Ergonomia
Maksymalnie 18 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 /
ISO 7779;

41.14

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
41.15

Wymagania dodatkowe
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Workstation 64bit PL lub równoważny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- min. 8 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu
obudowy
- port sieciowy RJ-45,
- porty audio: z przodu obudowy gniazdo wejście mikrofonowe/wyjście słuchawek typu
COMBO, z tyłu obudowy wejście liniowe i wyjście liniowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT,
vPro
4. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10GbE SFP+ z dwoma transceiverami 10GbE
SFP+
5. Płyta główna z chipsetem min Intel C246 Chipset, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz
- sloty wyłącznie o niskim profilu:
1 x PCIe x16 Gen3
1 x PCIe x4 Gen3 (złącze x16)
2 x PCIe x1 Gen3 (złącze x4)
2 x M.2 (PCIe x4 Gen3)
1 x M.2 Wlan (PCIe Gen3 x1+Intel CNVI)
- 4 złącza SATA
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1
6. Klawiatura USB w układzie polski programisty
7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

41.16

Dodatkowo zainstalowany dysk – 2 szt.
Typ magnetyczny
Pojemność minimum 10000 GB
Format szerokości 3.5 cala
Dedykowany do NAS
Prędkość obrotowa 7200 obr./min.
Interfejs Serial ATA III
Pamięć cache minimum 256 MB
Minimum transfer zewnętrzny 600 MB/s

42. Komputer 07 – 3 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
42.1

Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja
graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna

42.2

Przekątna Ekranu
Minimum 15” 4K (3840x2160) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min.
390 nitów

Oferowane
parametry:
przekątna

...........................
rozdzielczość
..............................
w technologii IPS
LED
jasność
…............…nitów
42.3

42.4

Procesor
klasy x86, 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, z
możliwością obsługi pamięci ECC, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,60 GHz, z
pamięcią last level cache CPU co najmniej 10 MB o TDP max 45W
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13180
punktów

Oferowany
model:

Pamięć operacyjna
RAM min. 64GB 2666MHz

Oferowane
parametry:

………………….

pojemność
…….......…… GB
42.5

Parametry pamieci masowej
Zainstalowany fabrycznie dysk minimum 1 TB PCIe SSD NVMe
Odczyt sekwencyjny: min. 2800MB/s
Zapis sekwencyjny: min. 1960MB/s

Oferowane
parametry:
dysk o pojemności
....................... TB
Odczyt
sekwencyjny:
.................... MB/s
Zapis
sekwencyjny:
……………MB/s

42.6

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście
Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1190 punktów

Oferowane
modele:
…………………..

Dodatkowa dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB o minimalnej
…………………..
przepustowości 95 GB/s, minimum 760 rdzeni CUDA, ze sprzętowym wsparciem dla
DirectX 12, Shader Model 5, OpenGL 4.5, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na
poziomie min.: 7390 punktów
42.7

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa klasy premium, wbudowane głośniki min 2W
Wbudowana w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD
(1280x720@30fps)
Wymagania dotyczące baterii i zasilania
4-cell, 90WHr, zasilacz o mocy min. 150W

Wykonawca
oferuje

42.8

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Workstation PL

42.9

Certyfikaty i standardy
...................................
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu
(wypełnić TAK lub NIE)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki
- Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware
Compatibility List na daną platformę systemową
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski
- Certyfikat EnergyStar 6.1

42.10

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

42.11

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB .

42.12

Waga
Waga maksimum 2,8kg

42.13

Bezpieczeństwo 1.
BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem
indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, czytnika
kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników,
- możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika linii papilarnych, modemu
WWAN, modułu bluetooth, WLAN
- kontrola sekwencji boot-ącej;
- możliwość startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego
numerem seryjnym, wersji BIOS, a także informację o: typie zainstalowanego procesora,
ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego.
2. Wbudowany czytnik linii papilarnych
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z
dysku twardego
5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego
zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES
256bit
6. Złącze typu Kensington Lock
7. Wbudowany czytnik Smart Card
8. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
9. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach.
Konstrukcja laptopa „business- rugged”, według normy Mil-Std-810G

42.14

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, posiadająca
sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i

konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji,
a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera
- CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD
z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
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 oraz DASH 1.0.0;
- 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 kasowania tylko
przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
42.15

Wymagania dodatkowe:
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Workstation 64bit PL lub równoważny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.0, 2 x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display
Port 1.3, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3 szt USB 3.0 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, 1
x złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych
SD/SDXC, czytnik Smart Card.
3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (ilość anten: 2x2), zintegrowany z płytą główną lub w postaci
wewnętrznego modułu mini-PCI Express.
4. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US -QWERTY), min 102 klawisze
z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad. Poinstick
5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0
6. Wbudowany czytnik linii papilarnych
7. Wbudowany czytnik NFC

43. Monitor 04 – 40 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
43.1

Przekątna robocza minimum 61cm, minimalne wymiary obszaru roboczego 51 x 32 cm,
panoramiczny, matryca typu IPS LED
Twardość panela min. 3H
Plamka maksimum 0,271 mm
Częstotliwość piksela min. 188 MHz
Rozdzielczość 1920 x 1200 @ 60 Hz
Jasność min. 295 cd/m2
Kontrast typowy min. 1000:1; dynamiczny min. 10 000 000:1
Kąty widzenia (poziom/pion) 178°/178°
Typowy czas reakcji matrycy maksimum 6 ms
Zakres pochylenia w pionie (tilt) Od -5° do +22°
Zakres obrotu w poziomie (swivel) +/-45°
Wydłużenie w pionie minimum 14 cm
PIVOT
Flicker Free
Obsługa Daisy Chain
Low Blue Light

Oferowane
parametry:
Przekątna robocza
.............................
Plamka
.............................
Rozdzielczość
.............................
Jasność
.............................

Fabrycznie kalibracja kolorów
Pobór mocy w normalnej pracy maksimum 20W
Normy Energy Star, EPEAT Gold, TCO, ISO 14001
Wbudowany zasilacz; OSD; złącza min.: 1 x DVI, 1 x HDMI, 2 x Display Port; 3 xUSB
3.0, 2 x USB 3.1 typ C w tym jeden z obsługą DisplayPort Video
44. Monitor 05 – 2 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

0%

Wartość
netto

Kontrast typowy
.............................
Wartość brutto

.........................................................................
44.1

Przekątna 27"
Panel IPS LED
Rozdzielczość fizyczna co najmniej 3840x2160 (4K)
Format obrazu 16:9
Jasność co najmniej 300 cd/m² (typowa)
Kontrast statyczny co najmniej 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji nie gorszy niż 4ms
Kąty widzenia ▷ 178° △ 178°
Synchronizacja pozioma 31 - 90KHz
Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz
Odświeżanie 60Hz
Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Plamka nie większa niz 0.16mm
Wejście sygnału
- DVI x1
- HDMI x1
- DisplayPort x1
Porty USB 2x 3.0
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak
Ekstra ładowanie baterii przez USB 3.0, PiP, PbP
Redukcja niebieskiego światła
Flicker free
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Regulacja wysokości 130mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Kolor czarny, matowy
Standard VESA 100 x 100mm
Wygląd ultra slim
Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Akcesoria w zestawie
- Kable zasilający (1.5m),
- USB (1.5m),
- HDMI (1.5m),
- DP (1.8m)
Energia
Zasilacz wewnętrzny
Zużycie energii maksimum 35W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Klasa efektywności energetycznej B
Zużycie energii w trybie pracy maksimum 33.8W
Certyfikaty TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

45. Patchcord – 50 szt.

VAT Cena
netto

Oferowany model (pełna nazwa) i producent:

23 %

.........................................................................

Oferowane
parametry:
Rozdzielczość
fizyczna
.............................
Jasność typowa
.............................
Kontrast statyczny
.............................
Czas reakcji
.............................
Plamka
.............................

Wartość
netto

Wartość brutto

45.1

CBF Rodzaj patchcorda jednomodowy
Typ transmisji światłowodowej Duplex
Rodzaj złącz LC/PC-LC/PC
Typ włókna G652D
Długość patchcorda minimum 1 m
Tłumienność losowa wtyk-wtyk, maksymalna ILw-w=
<0,3 dB
Tłumienność losowa wtyk-wtyk, średnie ILw-w śr= <0,2
dB
Reflektancja RL PC >50 dB
Wytrzymałość włókna > 98,1N (>10kg) N
Element wzmacniający Włókna aramidowe / włókna
szklane
Temperatura pracy od -40 do +85 °C LC/PC-LC/PC SM
duplex G.652D 1m

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

46. Oprogramowanie 01 o następujących funkcjach lub
równoważne - 1 szt.

VAT Cena
netto

Oferowane oprogramowanie:

23 %

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
46.1

Program dla osób niepełnosprawnych.
Oprogramowanie przeznaczone do komunikacji
alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających
poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą
mowy.
System opreacyjny Android.
Polska synteza mowy (głos męski, głos damski).
Oprogramowanie umożliwiające robienia, wstawiania
własnych grafik, obrazów.

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

47. Oprogramowanie 02 o następujących funkcjach lub
równoważne - 3 szt.

VAT Cena
netto

Oferowane oprogramowanie:

23 %

Wartość
netto

Wartość brutto

.........................................................................
47.1

Oprogramowanie PrintReportManager o następujących
funkcjach lub równoważne
1. Funkcjonalność oprogramowania
- Gromadzenie rzeczywistych liczników urządzeń
drukujących, MFP
- Raporty ilości wykonanych wydruków, kopii, skanów
przez poszczególnych pracowników lub grupy robocze
- Raporty automatyczne lub ręczne za dowolny okres
- Definiowanie kosztów druku, kopii skanu do
poszczególnych urządzeń
- Możliwość określenia kosztów wydruku łącznie z
kosztami papieru i urządzeń (całkowite TCO)
- Raporty kosztów grup roboczych lub poszczególnych
użytkowników
- Przesyłanie wybranych raportów e-mailem
- Komunikacja LDAP, ActiveDirectory
- Dwa poziomy dostępu do aplikacji
administrator zarządzający parkiem urządzeń
dział zarządzający
- Eksport do PDF, CSV
- Przydzielanie użytkowników do urządzeń
- Lista urządzeń pracujących w sieci klienta
- Nadawanie użytkownikom kodów dostępu
- Określanie folderów docelowych skanowania dla

Wykonawca
oferuje
...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

użytkowników
- Eksport danych użytkowników do urządzeń
2. Dostawa ma obejmować również instalacje i
konfigurację oprogramowania/ oprogramowania
równoważnego o ww. funkcjach przez Wykonawcę.
Oprogramowanie równoważne musi obejmować
wdrożenie przez Wykonawcę oprogramowania o ww.
funkcjach.
3. Oprogramowanie równoważne musi być zainstalowane
na zasobach sprzętowych w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający na potrzeby instalacji i konfiguracji
oprogramowania równoważnego przeznaczy zasób
sprzętowy o maksymalnych parametrach 2CPU, 4GB
RAM, 50GB przestrzeni dyskowej, system operacyjny
Windows Server 2012 R2.
5. Oprogramowanie równoważne nie pogorszy
funkcjonalności i współpracy z innymi systemami
eksploatowanymi u Zamawiającego.
6. Zastosowanie oprogramowania równoważnego nie
będzie wymagało żadnych nakładów związanych z
dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT
Zamawiającego do nowego.
7. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę
oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie
współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem
funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje
zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska
sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca
pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i
sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowoprogramowej Zamawiającego oraz na własny koszt
dokona niezbędnych modyfikacji przywracających
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego
Zamawiającego również po odinstalowaniu
oprogramowania.
8. Przed przystąpieniem do wdrożenia Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram
prac.

......................................., dnia ..................................
(miejscowość)

..........................…………………..........…………
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

