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Załącznik nr 1 do siwz 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje dostawę opisanych szczegółowo w niniejszym załączniku urządzeń 

komputerowych o określonych niżej parametrach lub równoważnych. Równoważność 

urządzeń komputerowych oceniana będzie na podstawie wymagań minimalnych. Zapis 

„Przykładowy model” informuje jedynie o dostępnym na rynku urządzeniu komputerowym 

spełniającym wymagania minimalne. 
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Zestaw komputerowy nr 1 75 sztuk 

Komponent Wymagania minimalne 

Zastosowanie Komputer do laboratorium elektroniki i elektrotechniki 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 9290 

punktów z wbudowanym układem graficznym. Wymagana publikacja wyniku na 

stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Przykładowy model: i5-7600K 3.8GHz 

Płyta główna Pamięć  

- 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB 

- Dual channel memory architecture 

Porty rozszerzeń  

- 2 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode) 

- 4 x PCIe 3.0 x1 slots 

- 1 x VGA port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 2048x1536@50Hz, 

2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 

- 1 x DVI-D port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 1920x1200@60Hz 

- 1 x DisplayPort, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 4096x2304@24Hz, 

2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz, 1920x1200@60Hz 

Pamięć masowa 

- 6 x SATA 6Gb/s 

- 1 x M.2 slot (Key M) 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 i SATA 6Gb/s 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card 

      wsparcie 2242/ 2260 /2280/ 22110 dla dysków 

RAID 

- wsparcie RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 dla dysków SATA  

USB 

- 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) portów (4 Type-A porty na tylnym panelu, 

4 porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 

- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) portów (2 Type-A porty na tylnym panelu, 4 

porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 

Audio 

- 7.1-Channel High Definition Audio 

LAN  

• 1 x Gigabit LAN controller 

Wewnętrzne złącza I/O 

- 1 x 24-pin ATX  

- 1 x 8-pin ATX 12V  

- 6 x SATA 6Gb/s  

- 2 x USB 3.1 Gen1 (wsparcie dodatkowych 4 USB 3.1 Gen1 portów) 

- 2 x USB 2.0  (wsparcie dodatkowych 4 USB 2.0 portów) 

- 1 x 4-pin CPU fan  

- 1 x 4-pin water pump fan  

- 4 x 4-pin system fan  

- 1 x Front panel audio  

- 2 x Front panel  

- 1 x TPM module  
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- 1 x Chassis Intrusion  

- 1 x Serial port  

- 1 x Parallel port  

- 1 x Clear CMOS jumper 

Porty tylnego panelu 

- 1 x PS/2 mysz & klawiatura combo  

- 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A  

- 1 x VGA 

- 1 x DVI-D 

- 1 x DisplayPort 

- 1 x LAN (RJ45) 

- 2 x USB 2.0 

- 6 x audio jacks 

Format płyty ATX 30.5 cm x 22,5 cm  

Przykładowy model: MSI Z270-A PRO 

Pamięć - 2 x 8 GB DDR4 pamięci RAM 

- Wymagana zgodność pamięci ze specyfikacją płyty głównej 

Karta grafiki Zintegrowana 

Dysk SSD interfejs M.2 256GB 

szybkość zapisu min: 1400 MB/s, 

szybkość odczytu min: 3100 MB/s, 

Przykładowy model: Samsung SM961 MZVPW256HEGL-00000 M.2 2280 256 

GB PCIe NVMe 

Obudowa Kolor: czarny 

Typ: Midi Tower 

Wyciszenie: Tak 

Materiał: Stal SECC 

Wymiary obudowy (Szer×Wys×Gł): 230x467x483mm 

Standard: mATX/ATX 

Waga netto nie mniej niż: 8,50 KG 

Liczba zatok: 

Zewnętrzne: 

2 × 5,25” (nie dopuszcza się innych konfiguracji) 

Wewnętrzne: 

3 × 2,5″ 

2 × 3,5” lub 2,5″ 

Miejsca na karty rozszerzeń: minimum 7 

Maksymalna długość karty graficznej: 415 mm 

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 175 mm 

System chłodzenia (trzy wentylatory w komplecie, maksimum 5): 

Przód: 2 × wentylator 120mm/140mm (w zestawie 2 × Sigma Pro 120mm 1200 

obr./min.) 

Tył: 1 × wentylator 120mm (w zestawie 1 × Sigma Pro 120mm 1200 obr./min.) 

Góra: 2 × wentylator 120mm (opcja) 

Porty na panelu górnym: 

2 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie) 

2 × USB 2.0 

1 × Czytnik kart SD XC 

1 × Słuchawki (HD audio) 

1 × Mikrofon (HD audio) 

2 × Trzystopniowy regulator obrotów (max 5 wentylatorów) 

Zasilacz (standard ATX PS2, długość maks. 170 mm), filtry przeciw kurzowe 

Kontroler obrotów wentylatorów 

Zdejmowany panel boczny 

Przykładowy model: SilentiumPC Pax M70 Pure Black V2 (SPC135) 

Zasilacz spełniający minimalne parametry jak niżej:  

CECHY: 

Moc znamionowa (W): 600 

Zasilanie ATX 12V: Version 2.4 

Zasilanie EPS 12V: Version 2.92 
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Napięcie (V): 200 - 240 

Częstotliwość (Hz): 50 

Prąd bezpieczny (A): 6 

PFC: active 

Czynnik mocy przy 100% obciążeniu: >0.98 

Kompatybilność z C6/C7: tak 

Kompatybilność z Intel C6: tak 

Pobór mocy w stanie spoczynku (W): 0.13 

Żywotność (godz. / 25°C): 100.000 

Temperatura pracy do (°C): 40 

Dane wyjściowe 

Linie zasilania 12V: 2 

Pojedyncza linia 12V: nie 

Przelacznik "overclocking": nie 

+3.3V (A): 24 

+5V (A): 15 

+12V1 (A): 28 

+12V2 (A): 22 

-12V (A): 0.3 

+5Vsb (A): 3 

Max. pobór mocy 12V (W): 576 

Max. pobór mocy 3,3V + 5V (W): 120 

Hold-up time (ms @ 100%): 18ms (@75% load) 

Wentylator / Technologia chłodzenia 

Typ wentylatora: high-quality fan 

Technologia silnika wentylatora: 4-pole fan motor 

Technologia łożyska: Sleeve 

Rozmiar wentylatora (mm): 120 

Max. prędkość obrotowa wentylatora (rpm): 2,100 

dB(A) przy 20% obiążeniu nie więcej niż: 15 

dB(A) przy 50% obiążeniu nie więcej niż: 17.5 

dB(A) przy 100% obiążeniu nie więcej niż: 32.2 

Zabezpieczenia 

OCP zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, OVP zabezpieczenie nadmiarowo-

napięciowe, UVP zbezpieczenie niedomiarowo-napięciowe, SCP zabezpieczenie 

zwarciowe, OTP zabezpieczenie temperaturowe, OPP zabezpieczenie 

przeciążeniowe. 

Certyfikaty bezpieczeństwa 

CE, CB, TÜV 

Eco / Sprawność 

Certyfikat 80PLUS: 230V EU internal 

Sprawność (%) na 230V, 20% obciążenia: 86 

Sprawność (%) na 230V, 50% obciążenia: 87 

Sprawność (%) na 230V, 100% obciążenia: 83 

Dyrektywy środowiskowe 

ENERGY STAR 6.0,ErP, WEEE, RoHS 

Cablemanagement / Złącza 

Przewody w oplotach: tak 

Długość przewodu płyty głównej: 55 

Długość przewodów (do 1 złącza): 35 

Max. długość przewodów: 91 

Ilość przewodów: 6 

ATX-Mainboard (20+4 pin): 1 

P8 (4+4 pin) (CPU): 1 

PCI-E 6+2 pin (GPU): 4 

PATA 4 pin: 2 

SATA 15-pin(HDD, Drives): 6 

Obudowa 

Wymiary, bez kabli (D x S x G), (mm)140 x 150 x 86 

Waga (kg)1.90 
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Kabel zasilania 230V (mm): 1.500 

Przykładowy model: Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 8 600W (BN242) 

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  

- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Certyfikaty i wymagania 

dla komputera 

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny na proces projektowania, produkcji i 

serwisu sprzętu komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną 

firmę niż producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat 

zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny dla firmy 

serwisującej sprzęt na proces serwisu sprzętu komputerowego i oświadczenie 

producenta o autoryzacji firmy serwisującej (wymagane dołączenie certyfikatu do 

oferty) 

3/ Wymagane załączenie do oferty certyfikatu CE dla oferowanego komputera 

4/ Wszystkie zestawy zbudowane z tych samych komponentów 

5/ Zestawy nie mogą być plombowane –zamawiający zakłada możliwość 

samodzielnej zmiany konfiguracji 

Oprogramowanie Brak 
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Zestaw komputerowy nr 2 21 sztuk 

Komponent Wymagania minimalne 

Zastosowanie Komputer do laboratorium robotyki 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 9290 

punktów z wbudowanym układem graficznym. Wymagana publikacja wyniku na 

stronie www.cpubenchmark.net. Wydruk z wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Przykładowy model: i5-7600K 3.8GHz 

Płyta główna Pamięć  

- 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB 

- Dual channel memory architecture 

Porty rozszerzeń  

- 2 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode) 

- 4 x PCIe 3.0 x1 slots 

- 1 x VGA port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 2048x1536@50Hz, 

2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 

- 1 x DVI-D port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 1920x1200@60Hz 

- 1 x DisplayPort, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 4096x2304@24Hz, 

2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz, 1920x1200@60Hz 

Pamięć masowa 

- 6 x SATA 6Gb/s 

- 1 x M.2 slot (Key M) 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 i SATA 6Gb/s 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card 

      wsparcie 2242/ 2260 /2280/ 22110 dla dysków 

RAID 

- wsparcie RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 dla dysków SATA  

USB 

- 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) portów (4 Type-A porty na tylnym panelu, 

4 porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 
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- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) portów (2 Type-A porty na tylnym panelu, 4 

porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 

Audio 

- 7.1-Channel High Definition Audio 

LAN  

• 1 x Gigabit LAN controller 

Wewnętrzne złącza I/O 

- 1 x 24-pin ATX  

- 1 x 8-pin ATX 12V  

- 6 x SATA 6Gb/s  

- 2 x USB 3.1 Gen1 (wsparcie dodatkowych 4 USB 3.1 Gen1 portów) 

- 2 x USB 2.0  (wsparcie dodatkowych 4 USB 2.0 portów) 

- 1 x 4-pin CPU fan  

- 1 x 4-pin water pump fan  

- 4 x 4-pin system fan  

- 1 x Front panel audio  

- 2 x Front panel  

- 1 x TPM module  

- 1 x Chassis Intrusion  

- 1 x Serial port  

- 1 x Parallel port  

- 1 x Clear CMOS jumper 

Porty tylnego panelu 

- 1 x PS/2 mysz & klawiatura combo  

- 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A  

- 1 x VGA 

- 1 x DVI-D 

- 1 x DisplayPort 

- 1 x LAN (RJ45) 

- 2 x USB 2.0 

- 6 x audio jacks 

Format płyty ATX 30.5 cm x 22,5 cm  

Przykładowy model: MSI Z270-A PRO 

Pamięć - 2 x 8 GB DDR4 pamięci RAM 

- Wymagana zgodność pamięci ze specyfikacją płyty głównej 

Karta grafiki Zintegrowana 

Karta WiFi, Bluetooth  Bluetooth minimum 4.2 oraz BLE, antena zewnętrzna, Dwupasmowy tryb 

Wireless-AC 1200 

Przykładowy model: Karta Wi-Fi AC1200 Dual-Band PCIe® z Bluetooth 4.2 

Dysk SSD interfejs M.2 256GB 

szybkość zapisu min: 1400 MB/s, 

szybkość odczytu min: 3100 MB/s, 

Przykładowy model: Samsung SM961 MZVPW256HEGL-00000 M.2 2280 256 

GB PCIe NVMe 

Obudowa Kolor: czarny 

Typ: Midi Tower 

Wyciszenie: Tak 

Materiał: Stal SECC 

Wymiary obudowy (Szer×Wys×Gł): 230x467x483mm 

Standard: mATX/ATX 

Waga netto nie mniej niż: 8,50 KG 

Liczba zatok: 

Zewnętrzne: 

2 × 5,25” (nie dopuszcza się innych konfiguracji) 

Wewnętrzne: 

3 × 2,5″ 

2 × 3,5” lub 2,5″ 

Miejsca na karty rozszerzeń: minimum 7 

Maksymalna długość karty graficznej: 415 mm 

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 175 mm 
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System chłodzenia (trzy wentylatory w komplecie, maksimum 5): 

Przód: 2 × wentylator 120mm/140mm (w zestawie 2 × Sigma Pro 120mm 1200 

obr./min.) 

Tył: 1 × wentylator 120mm (w zestawie 1 × Sigma Pro 120mm 1200 obr./min.) 

Góra: 2 × wentylator 120mm (opcja) 

Porty na panelu górnym: 

2 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie) 

2 × USB 2.0 

1 × Czytnik kart SD XC 

1 × Słuchawki (HD audio) 

1 × Mikrofon (HD audio) 

2 × Trzystopniowy regulator obrotów (max 5 wentylatorów) 

Zasilacz (standard ATX PS2, długość maks. 170 mm), filtry przeciw kurzowe 

Kontroler obrotów wentylatorów 

Zdejmowany panel boczny 

Przykładowy model: SilentiumPC Pax M70 Pure Black V2 (SPC135) 

Zasilacz spełniający minimalne parametry jak niżej:  

CECHY: 

Moc znamionowa (W): 600 

Zasilanie ATX 12V: Version 2.4 

Zasilanie EPS 12V: Version 2.92 

Napięcie (V): 200 - 240 

Częstotliwość (Hz): 50 

Prąd bezpieczny (A): 6 

PFC: active 

Czynnik mocy przy 100% obciążeniu: >0.98 

Kompatybilność z C6/C7: tak 

Kompatybilność z Intel C6: tak 

Pobór mocy w stanie spoczynku (W): 0.13 

Żywotność (godz. / 25°C): 100.000 

Temperatura pracy do (°C): 40 

Dane wyjściowe 

Linie zasilania 12V: 2 

Pojedyncza linia 12V: nie 

Przelacznik "overclocking": nie 

+3.3V (A): 24 

+5V (A): 15 

+12V1 (A): 28 

+12V2 (A): 22 

-12V (A): 0.3 

+5Vsb (A): 3 

Max. pobór mocy 12V (W): 576 

Max. pobór mocy 3,3V + 5V (W): 120 

Hold-up time (ms @ 100%): 18ms (@75% load) 

Wentylator / Technologia chłodzenia 

Typ wentylatora: high-quality fan 

Technologia silnika wentylatora: 4-pole fan motor 

Technologia łożyska: Sleeve 

Rozmiar wentylatora (mm): 120 

Max. prędkość obrotowa wentylatora (rpm): 2,100 

dB(A) przy 20% obiążeniu nie więcej niż: 15 

dB(A) przy 50% obiążeniu nie więcej niż: 17.5 

dB(A) przy 100% obiążeniu nie więcej niż: 32.2 

Zabezpieczenia 

OCP zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, OVP zabezpieczenie nadmiarowo-

napięciowe, UVP zbezpieczenie niedomiarowo-napięciowe, SCP zabezpieczenie 

zwarciowe, OTP zabezpieczenie temperaturowe, OPP zabezpieczenie 

przeciążeniowe. 

Certyfikaty bezpieczeństwa 

CE, CB, TÜV 
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Eco / Sprawność 

Certyfikat 80PLUS: 230V EU internal 

Sprawność (%) na 230V, 20% obciążenia: 86 

Sprawność (%) na 230V, 50% obciążenia: 87 

Sprawność (%) na 230V, 100% obciążenia: 83 

Dyrektywy środowiskowe 

ENERGY STAR 6.0,ErP, WEEE, RoHS 

Cablemanagement / Złącza 

Przewody w oplotach: tak 

Długość przewodu płyty głównej: 55 

Długość przewodów (do 1 złącza): 35 

Max. długość przewodów: 91 

Ilość przewodów: 6 

ATX-Mainboard (20+4 pin): 1 

P8 (4+4 pin) (CPU): 1 

PCI-E 6+2 pin (GPU): 4 

PATA 4 pin: 2 

SATA 15-pin(HDD, Drives): 6 

Obudowa 

Wymiary, bez kabli (D x S x G), (mm)140 x 150 x 86 

Waga (kg)1.90 

Kabel zasilania 230V (mm): 1.500 

Przykładowy model: Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 8 600W (BN242) 

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  

- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Certyfikaty i wymagania 

dla komputera 

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny na proces projektowania, produkcji i 

serwisu sprzętu komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną 

firmę niż producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat 

zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny dla firmy 

serwisującej sprzęt na proces serwisu sprzętu komputerowego i oświadczenie 

producenta o autoryzacji firmy serwisującej (wymagane dołączenie certyfikatu do 

oferty) 

3/ Wymagane załączenie do oferty certyfikatu CE dla oferowanego komputera 

4/ Wszystkie zestawy zbudowane z tych samych komponentów 

5/ Zestawy nie mogą być plombowane –zamawiający zakłada możliwość 

samodzielnej zmiany konfiguracji 

Oprogramowanie Brak 

 

3 

Zestaw komputerowy nr 3 19 sztuk 

Komponent Wymagania minimalne 

Zastosowanie Komputer do laboratorium grafiki 

Procesor Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark minimum 9290 

punktów. Wymagana publikacja wyniku na stronie www.cpubenchmark.net. 

Wydruk z wynikiem należy dołączyć do oferty. 

Przykładowy model: i5-7600K 3.8GHz 
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Płyta główna Pamięć  

- 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB 

- Dual channel memory architecture 

Porty rozszerzeń  

- 2 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode) 

- 4 x PCIe 3.0 x1 slots 

- 1 x VGA port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 2048x1536@50Hz, 

2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 

- 1 x DVI-D port, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 1920x1200@60Hz 

- 1 x DisplayPort, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 4096x2304@24Hz, 

2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz, 1920x1200@60Hz 

Pamięć masowa 

- 6 x SATA 6Gb/s 

- 1 x M.2 slot (Key M) 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 i SATA 6Gb/s 

      wsparcie PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card 

      wsparcie 2242/ 2260 /2280/ 22110 dla dysków 

RAID 

- wsparcie RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 dla dysków SATA  

USB 

- 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) portów (4 Type-A porty na tylnym panelu, 

4 porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 

- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) portów (2 Type-A porty na tylnym panelu, 4 

porty dostępne przez wewnętrzne złącze) 

Audio 

- 7.1-Channel High Definition Audio 

LAN  

• 1 x Gigabit LAN controller 

Wewnętrzne złącza I/O 

- 1 x 24-pin ATX  

- 1 x 8-pin ATX 12V  

- 6 x SATA 6Gb/s  

- 2 x USB 3.1 Gen1 (wsparcie dodatkowych 4 USB 3.1 Gen1 portów) 

- 2 x USB 2.0  (wsparcie dodatkowych 4 USB 2.0 portów) 

- 1 x 4-pin CPU fan  

- 1 x 4-pin water pump fan  

- 4 x 4-pin system fan  

- 1 x Front panel audio  

- 2 x Front panel  

- 1 x TPM module  

- 1 x Chassis Intrusion  

- 1 x Serial port  

- 1 x Parallel port  

- 1 x Clear CMOS jumper  

Porty tylnego panelu 

- 1 x PS/2 mysz & klawiatura combo  

- 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A  

- 1 x VGA 

- 1 x DVI-D 

- 1 x DisplayPort 

- 1 x LAN (RJ45) 

- 2 x USB 2.0 

- 6 x audio jacks 

Format płyty ATX 30.5 cm x 22,5 cm  

Przykładowy model: MSI Z270-A PRO 

Pamięć - 2 x 8 GB DDR4 pamięci RAM 

- Wymagana zgodność pamięci ze specyfikacją płyty głównej 

Karta grafiki Osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie www.cpubenchmark.net wynik 

minimum 8600 punktów (wymagana publikacja wyniku na stronie, wydruk 

potwierdzający spełnienie w/w wyniku należy dołączyć do oferty) 
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Przykładowy model: GeForce GTX 1060 3GB 

Dysk SSD interfejs M.2 256GB 

szybkość zapisu min: 1400 MB/s, 

szybkość odczytu min: 3100 MB/s, 

Przykładowy model: Samsung SM961 MZVPW256HEGL-00000 M.2 2280 256 

GB PCIe NVMe 

Obudowa Kolor: Czarny 

Wysokość max[cm]: 44.7 

Szerokość max[cm]: 20,8 

Głębokość max[cm]:44,1 

Waga [kg]: 4,5 

Konstrukcja 

Typ obudowy: Midi Tower 

Kompatybilność: ATX, Mini ATX, Mini ITX 

Okno: Nie 

Wyciszona: Tak 

Maksymalna długość karty graficznej [cm]: 38 

Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU [cm]: 16 

Dodatkowe cechy 

Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem 

Filtr przeciwkurzowy przedniego wentylatora 

Panel przedni 

Wyświetlacz: Nie 

Złącza USB: USB 3.0 x2 

Pozostałe złącza 

Czytnik kart pamięci, Mikrofonowe, Słuchawkowe/Glośnikowe 

Przyciski: Power, Reset 

Wentylatory 

Panel przedni: 120 mm x1 

Panel tylny: 120 mm x1 

Miejsca na dodatkowe wentylatory 

Panel przedni: 120 mm x2 

Panel dolny: 120 mm x2 

Przykładowy model: SilentiumPC Regnum RG2 Pure Black 

Zasilacz spełniający minimalne parametry jak niżej:  

CECHY: 

Moc znamionowa (W): 600 

Zasilanie ATX 12V: Version 2.4 

Zasilanie EPS 12V: Version 2.92 

Napięcie (V): 200 - 240 

Częstotliwość (Hz): 50 

Prąd bezpieczny (A): 6 

PFC: active 

Czynnik mocy przy 100% obciążeniu: >0.98 

Kompatybilność z C6/C7: tak 

Kompatybilność z Intel C6: tak 

Pobór mocy w stanie spoczynku (W): 0.13 

Żywotność (godz. / 25°C): 100.000 

Temperatura pracy do (°C): 40 

Dane wyjściowe 

Linie zasilania 12V: 2 

Pojedyncza linia 12V: nie 

Przelacznik "overclocking": nie 

+3.3V (A): 24 

+5V (A): 15 

+12V1 (A): 28 

+12V2 (A): 22 

-12V (A): 0.3 

+5Vsb (A): 3 

Max. pobór mocy 12V (W): 576 
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Max. pobór mocy 3,3V + 5V (W): 120 

Hold-up time (ms @ 100%): 18ms (@75% load) 

Wentylator / Technologia chłodzenia 

Typ wentylatora: high-quality fan 

Technologia silnika wentylatora: 4-pole fan motor 

Technologia łożyska: Sleeve 

Rozmiar wentylatora (mm): 120 

Max. prędkość obrotowa wentylatora (rpm): 2,100 

dB(A) przy 20% obiążeniu nie więcej niż: 15 

dB(A) przy 50% obiążeniu nie więcej niż: 17.5 

dB(A) przy 100% obiążeniu nie więcej niż: 32.2 

Zabezpieczenia 

OCP zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, OVP zabezpieczenie nadmiarowo-

napięciowe, UVP zbezpieczenie niedomiarowo-napięciowe, SCP zabezpieczenie 

zwarciowe, OTP zabezpieczenie temperaturowe, OPP zabezpieczenie 

przeciążeniowe. 

Certyfikaty bezpieczeństwa 

CE, CB, TÜV 

Eco / Sprawność 

Certyfikat 80PLUS: 230V EU internal 

Sprawność (%) na 230V, 20% obciążenia: 86 

Sprawność (%) na 230V, 50% obciążenia: 87 

Sprawność (%) na 230V, 100% obciążenia: 83 

Dyrektywy środowiskowe 

ENERGY STAR 6.0,ErP, WEEE, RoHS 

Cablemanagement / Złącza 

Przewody w oplotach: tak 

Długość przewodu płyty głównej: 55 

Długość przewodów (do 1 złącza): 35 

Max. długość przewodów: 91 

Ilość przewodów: 6 

ATX-Mainboard (20+4 pin): 1 

P8 (4+4 pin) (CPU): 1 

PCI-E 6+2 pin (GPU): 4 

PATA 4 pin: 2 

SATA 15-pin(HDD, Drives): 6 

Obudowa 

Wymiary, bez kabli (D x S x G), (mm)140 x 150 x 86 

Waga (kg)1.90 

Kabel zasilania 230V (mm): 1.500 

Przykładowy model: Zasilacz be quiet! SYSTEM POWER 8 600W (BN242) 

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  

- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Certyfikaty i wymagania 

dla komputera 

1/ Producent komputera musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny na proces projektowania, produkcji i 

serwisu sprzętu komputerowego (wymagane dołączenie certyfikatu do oferty) 

2/ W przypadku gdy serwis sprzętu komputerowego będzie świadczony przez inną 

firmę niż producenta sprzętu wymaga się aby dołączyć do oferty certyfikat 

zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważny dla firmy 
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serwisującej sprzęt na proces serwisu sprzętu komputerowego i oświadczenie 

producenta o autoryzacji firmy serwisującej (wymagane dołączenie certyfikatu do 

oferty) 

3/ Wymagane załączenie do oferty certyfikatu CE dla oferowanego komputera 

4/ Wszystkie zestawy zbudowane z tych samych komponentów 

5/ Zestawy nie mogą być plombowane –zamawiający zakłada możliwość 

samodzielnej zmiany konfiguracji 

Oprogramowanie Brak 

 

4 

Zestaw komputerowy nr 4  25 sztuk 

Komponent  Wymagane minimalne 

Typ Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 

symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu 

oraz poczty elektronicznej 

Procesor Min. 2-rdzeniowy, 4-wątkowy osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 3600 punktów. W ofercie należy wskazać 

oferowany procesor oraz do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 

Pamięć operacyjna 1 x 8GB 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny 

na dalszą rozbudowę 

Parametry pamięci 

masowej 

Dysk SSD 256 GB PCIe® NVMe™ 

Grafika Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Open CL 

1.2 oraz dla rozdzielczości 4096x2304@60Hz osięgająca w teście Average G3D 

Mark 

Wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o 

mocy 2W. 

Obudowa Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z 

matrycą IPS min 21,5” o parametrach: 

- rozdzielczośc min 1920x1080 Full HD 

- kontrast typowy min 1000:1,  

- plamka max 0,247 

- typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa 

- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni 

- kąty pochylenia w pionie min -3/+20 stopni (+/- 3 mm)  

- obrót (SWIVEL) 360 stopni 

- regulacja wysokości do 125 mm (+/- 3 mm) 

Maksymalna suma wymiarów bez standu 96 cm 

Waga bez standu max 6,5 kg 

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, min 1 wewnętrzną półkę 2,5” 

umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED) oraz min 1 szt slotu M.2 

PCIe x4 dla dysku SSD.  Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera 

opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę 2,5” dysku 

twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub 

motylkowych.  

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)  

Zasilacz o mocy max: 160W i sprawności min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 

88% przy 100% obciążeniu zasilacza (80 PLUS GOLD) 

http://www.cpubenchmark.net/
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Zgodność z systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem 

operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

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 (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych 

urzadzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji  

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/M.2 

- kontroli sekwencji boot-ącej; 

- startu systemu z urządzenia USB 

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze 

standardem Trusted Platform Module (TPM v 2);  

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington lub 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 obecną 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 
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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  

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 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); 

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego 

protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym 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. 

Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (załączyć 

dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony 

internetowej 

Ergonomia Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 

9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji 

producenta 

Warunki gwarancji Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument należy dołączyć do oferty 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, 

(ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie 

obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 

urządzenia: 

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 

oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, 

HDD, pamięć) 

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
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- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

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 

Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL 

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: 

- porty wideo: min. 1 szt Display Port z opcją multistream 

- min. 6 x USB 3.0 w tym 3 szt z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych 

urządzeń  

- port sieciowy RJ-45,  

- port combo audio z boku obudowy 

- serial port (RS-232) 

- 2 szt PS/2 dla myszy i klawiatury 

- kamera internetowa  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 

USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, 

adapterów itp. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, 

WoL, iAMT. 

4. Karta WiFi a/c Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth Combo 

5. Płyta główna z chipsetem min Q270, wyposażona w: 

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2400MHz 

- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD 

- 2 złącza mSATA 

6. Klawiatura USB w układzie polski programisty  

7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM  

Mysz Typ myszy: optyczna 

Połączenie z komputerem przewodowo USB  

Rozdzielczość pracy 800 dpi  

Ilość klawiszy: 3 Ilość rolek 1  

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Logitech B110 

Klawiatura - Interfejs: USB 

- Dwa zewnętrzne porty USB 

- Kolor klawiatury: szary (klawisze czarne) 

- Typ slim, klawisze o niskim profilu 

- Ilość klawiszy:104  

- Wymiary: 435 X 124 X 22 mm 

Przykładowy model: A4Tech KV-300H 

Przykładowy model: HP ProOne 600 G3 

 

5 

Stacja graficzna  2 sztuki 

Komponent  Wymagane minimalne 

Typ Stacja graficzna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

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 

Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 4,2GHz,  

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12150 punktów. Do oferty 

należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający 

http://www.cpubenchmark.net/
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spełnienie wymogów SIWZ 

Pamięć operacyjna 32GB (DDR4 SDRAM 2133MHz) z funkcją ECC Registered - możliwość 

rozbudowy do 64GB, min cztery gniazda pamięci. 

Parametry pamięci 

masowej 

Dysk 4 TB SATA III 7200 obr./min. 6Gb/s 

Dysk 256GB M.2 SSD 

Możliwość instalacji dodatkowych dysków SSD, M.2 (PCIex4 Gen 3) 

Grafika 128-bitowa z własną pamięcią 4GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.4, 

DIRECTX 11.1 oraz posiadająca min 640 rdzeni CUDA, posiadająca co najmniej trzy 

złącza cyfrowe w tym min 2 szt Display Port umożliwiające obsługę min dwóch 

monitorów o rozdzielczościach 4096 x 2160 pikseli osięgająca w teście Average G3D 

Mark wynik na poziomie 3500 punktów. 

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net  

potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 

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

Obudowa Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez 

producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca 

pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” + 1 szt 

5,25” SLIM oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5” + 1 szt 2,5” dla dysków twardych. 

Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/SD-UHS II z przodu obudowy Maksymalna suma 

wymiarów 102 cm. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia 

obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. 

Zasilacz o mocy: 

min 400W z aktywnym PFC i sprawności min 92%  

Zgodność z systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 

Windows  (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

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. 

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; 

http://www.videocardbenchmark.net/
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- 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 1.2);  

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 

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 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); 

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego 

protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym 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 
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(Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych 

programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do 

rozdzielczości 1920x1080 włącznie 

Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej 

 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla 

Polski 

 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony 

internetowej 

Ergonomia Maksymalnie 28 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 

9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji 

producenta 

Warunki gwarancji W miejscu instalacji. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument należy dołączyć do oferty 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, 

(ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie 

obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 

urządzenia: 

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 

oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, 

HDD, pamięć) 

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

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 

Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL 

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. 12 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 wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe, z 

tyłu obudowy wejście liniowe, wyjście liniowe i wejście mikrofonowe 

- 2 szt PS/2 

- RS-232 

- LPT 

- czytnik kart multimedialnych SD z przodu obudowy 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 

USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek 

itp. 

Dla procesorów ze zintegrowaną grafiką są dodatkowe wyjście z tyłu obudowy:  

2 x Display Port + 1 x DVI-I 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, 

iAMT, vPro 

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
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4. Płyta główna z chipsetem min Intel® C236 Chipset, wyposażona w: 

- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2133 MHz 

- sloty:  

1 x PCIe x16 Gen3 

1 x PCIe x4/x16 Gen3 

1 x PCIe x4 Gen3 

1 x PCIe x1 Gen1 

1 x PCI 

1 x M.2 (PCIe x4 Gen3) 

- 4 złącza SATA 

- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 

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 

Przykładowy model: HP Z240 Tower 

 

6 

Laptop 8 sztuk 

Komponent Wymagania minimalne 

Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark 

wynik min.: 3930 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się 

na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do 

oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, 

iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 

zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy 

oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

Pamięć 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB DDR4-2133 

Dysk Min. 128GB SSD 

Matryca FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, min 220 nitów, kontrast 

min. 300:1 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, ze wsparciem 

dla 4K, uzyskująca rozdzielczość wyświetlanego obrazu do 4096x2160@60Hz oraz 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 935 punktów 

(wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie 

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

Multimedia Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma 

mikrofonami 

Wymagania dotyczące 

baterii i zasilania 

Min. 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii dla zaoferowanej konfiguracji wg 

dokumentacji producenta min. 14 godzin. Gwarancja min. 36 miesięcy. 

Zasilacz o mocy nie większej niż 45W 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 

Professional PL 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 

2. Modelu procesora, prędkości procesora 

3. Informacji o ilości pamięci RAM  

4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

5. Modelu i numerze seryjnym komputera 

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej.  

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 zablokowania BOOT-owania z portów USB (porty USB muszą być 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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jednocześnie aktywne w systemie) 

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia 

hasła na poziomie administratora. 

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, karty sieciowej; 

- kontroli sekwencji boot-ącej; 

- startu systemu z urządzenia USB 

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze 

standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);  

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

obudowie komputera 

4. Zaimplementowany i uruchamiany z 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 prędkość 

2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, nr 

seryjny, nazwa producenta 

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny 

4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny – jeśli jest zainstalowany 

5. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego 

komponenty komputera 

- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w 

szczególności: pamięci RAM, dysku twardego, płyty głównej, 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem 

na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu 

operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym 

AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6. 

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

zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca 

maksymalnie 22 dB. 

Waga i wymiary Waga max 2,4 kg z baterią i napędem optycznym 

Szerokość: max 382 mm 

Głębokość: max 264 mm 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, 

producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Wykonawcy lub 

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera  

Wymagania dodatkowe System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL, zainstalowany system 

operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 

Microsoft + nośnik do systemu Windows 10 lub system równoważny 

 Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 4 szt. USB, w tym min. 2 szt. 

3.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (tzw COMBO), 

czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera w 

obudowę ekranu komputera i mikrofon 

 Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną 

oraz WLAN 802.11a/c wraz z Bluetooth 4.1 COMBO, zintegrowany z płytą 

główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express 
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 Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z 

wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 

 Touchpad lub Trackpoint 

 Czytnik linii papilarnych 

 Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. 

 Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela. 

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 Możliwość montażu modemu WWAN 

 Spełnienie normy MIL-STD-810G 

Dostępna dedykowana stacja dokująca producenta komputera. Dopuszcza się stacje 

podłączane przez dedykowane złącze lub USB, o ile producent przewidział taką 

możliwość. 

Certyfikaty i dokumenty  Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu  

 Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu  

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 

w postaci oświadczenia producenta jednostki 

 Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego 

komputera z oferowanym system operacyjnym 

 Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście 

zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov - - dopuszcza się 

wydruk ze strony internetowej 

 Urządzenia są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PN-EN 

ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub 

sprzedaży sprzętu komputerowego 

Przykładowy model: HP ProBook 450 G4 

 

Lp. Nazwa, Rodzaj Parametry Techniczne 
Liczba 

sztuk 

7 Monitor Wyświetlacz 

Przekątna wyświetlanego obrazu: 

61,1 cm 

24,1 cala (24,1-calowy rozmiar wyświetlanego obrazu 

panoramicznego) 

Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:10) 

Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS (In-Plane Switching), twarda, 

przeciwodblaskowa powłoka 3H 

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz 

Współczynnik kontrastu: 

1000:1 (standardowo) 

2 000 000:1 (maksymalny współczynnik kontrastu dynamicznego) 

Jasność: 

300 cd/m2 (standardowo) 

50 cd/m2 (minimum) 

Czas reakcji: 

Tryb szybki: 6 ms od szarego do szarego (standardowo) 

Tryb normalny: 8 ms od szarego do szarego (standardowo) 

Włączanie/wyłączanie: 19 ms od czerni do bieli (standardowo) 

Kąt oglądania: 

(178° w pionie/178° w poziomie) 

Obsługa kolorów: 

Gama barw6 (standardowo): 91% (CIE1976), 99% sRGB 

16,78 mln kolorów 

Rozstaw pikseli: 

0,27 mm x 0,27 mm 

110 
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Technologia podświetlenia: 

LED 

Typ wyświetlacza: 

Płaskoekranowy monitor panoramiczny 

Powłoka wyświetlacza: 

Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H 

Porty: 

2 złącza HDMI (MHL) 

1 złącze Mini DisplayPort 

1 złącze DisplayPort 1.2 

1 wyjście DisplayPort (MST) 

1 liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników) 

5 porty USB 3.0 do odbioru danych (5 z tyłu, 1 z ładowaniem 

akumulatorowym) 

1 port USB 3.0 do wysyłania danych 

Urządzenia wbudowane 

Koncentrator USB 3.0 Hi-Speed z jednym portem przepływu transmisji 

i pięcioma portami odbioru 

Podstawa 

Podstawa o regulowanej wysokości (w zakresie 115 mm), obracanie w 

poziomie i pionie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub 

przeciwnie), regulacja nachylenia, wbudowany system zarządzania 

kablami 

Mocowanie do montażu monitorów LCD: 

VESA (100 mm) 

Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu) 

Dane elektryczne 

Wymagane napięcie: 

Od 100 do 240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A 

(typowo) 

Pobór maksymalny mocy podczas pracy: 

23 W (standardowo)/75 W (maksymalnie) 

Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: 

Poniżej 0,5 W 

Wymiary i waga: 

Wymiary z podstawą (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość (obniżony ~ wysunięty): min 402,9 ~ maks 517,9 mm  

Szerokość maks: 532,2 mm  

Głębokość maks: 205,0 mm  

Wymiary bez podstawy (wys. x szer. x gł.) 

Wysokość maks: 350,6 mm  

Szerokość maks: 532,2 mm  

Głębokość maks: 45,7 mm  

Masa (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA): 

Maks 4,25 kg 

Ochrona środowiska 

Zakres temperatur dla włączonego urządzenia: 

Od 0°C do 40°C  

Zakres temperatur dla wyłączonego urządzenia: 

Podczas przechowywania: od -20°C do 60°C  

Zakres wilgotności dla włączonego urządzenia: 

Od 10 do 80% (bez kondensacji) 

Zakres wilgotności dla wyłączonego urządzenia: 

Podczas przechowywania: od 5% do 90% (bez kondensacji) 

Zgodność i standardy 

ENERGY STAR®  

EPEAT®  Gold4 

TCO Certified Displays 

Zgodność z dyrektywą RoHS 

Przykładowy model: Dell U2415M 
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8 Napęd optyczny Bufor: 2 MB 

Interfejs: SATA 

DVD 

Minimalna prędkość przepisania DVD-RW: 8x 

Minimalna prędkość przepisania DVD + RW: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD + R DL: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD + R: 24x 

Minimalna prędkość zapisu DVD-R DL: 8x 

Minimalna prędkość zapisu DVD-R: 24x 

Minimalna prędkość odczytu DVD-ROM: 16x 

CD 

CD-RW prędkość przepisywania (minimalna): 32x 

CD-R prędkość zapisu (minimalna):48x 

Odczyt prędkości CD-ROM (minimalna): 48x 

Kolor: czarny 

Przykładowy model: Napęd Lite-On iHAS124-14 czarny OEM 

20 

9 Dysk przenośny Wielkość dysku [cale]:  2.5 

Pojemność dysku:  1 TB 

Interfejs:  USB 3.0 

Kolor: czarny 

Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8 

oraz Mac OS X 10.6 lub nowszym. 

Przykładowy model: Dysk Seagate Backup Plus Slim 

STDR1000200 

5 

10 Dysk twardy Pojemność: 1 TB 

Prędkość obrotowa: 7200 rpm 

Bufor: 64 MB 

Interfejs: SATA 3 

Przykładowy model: Dysk twardy Seagate Barracuda 

ST1000DM003 

20 

11 Głośniki przenośne 2 sztuki głośników satelitarnych 

Bez głośnika centralnego   

Bez subwoofera 

Moc głośników RMS minimum 16 [W]  

Zakres częstotliwości – dolna minimum 50 [Hz]  

Zakres częstotliwości – górna  minimum 20 [kHz] 

Regulacja głośności 

Zastosowane technologie:  BasXPort , Ekranowanie magnetyczne 

Dodatkowo:  regulator basów, regulacja sopranów 

Wyjście słuchawkowe 

Bez pilota 

Kolor czarny 

Przykładowy model: Creative GigaWorks T40 series II 

4 

12 Hub USB Minimum 7 portów 

Aktywny 

Z zewnętrznym zasilaczem 

5 

13 Karta graficzna Karta osiągająca wynik w teście G3D Raiting na stronie 

www.cpubenchmark.net wynik min 175 punktów (wymagana 

publikacja wyniku na stronie. Wydruk potwierdzający spełnienie w/w 

wyniku należy dołączyć do oferty) 

Zgodność i pełna obsługa DirectX 10.1 oraz OpenGL 3.1, 

Złącze PCI-Express 2.0 x16, 

Min. wyjście DVI: 1 

Min. wyjście D-Sub: 1 

Min. wyjście HDMI: 1 

Chłodzenie: Wentylator, Radiator 

Przykładowy model: Karta graficzna Gigabyte GeForce 210 1GB 

DDR3 PCI-E BOX 

20 

14 Karta sieciowa Interfejs: PCI-Express 

Porty:  1 x RJ-45 
20 
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Prędkość: 10/100/1000 Mbps 

Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 

XP/Vista/7/8/8.1/10 

15 Klawiatura Połączenie z komputerem:  kabel o min długości 1,5 m 

Interfejs : USB  

2 wejścia USB 2.0 

Kolor klawiatury: grafitowy 

Ilość klawiszy:  104  

Wymiary: 440mm x 124mm x 21mm 

Obsługa systemów Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 

Przykładowy model: A4-TECH X-SLIM USB KV-300H 

50 

16 Switch 1 Liczba portów: 8  

Prędkość: 10/100/1000 Mbps  

Minimalna przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s 

Wielkość bufora : 2 MB 

Minimalna przepustowość: 11.8 Million pps 

Opóźnienia dla 100Mb : < 3.0 µs 

Opóźnienia dla 1000Mb : < 2.6µs 

Minimalna wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia 

Maksymalna szybkość przesyłania danych 1 gigabajt na sekundę 

Przykładowe model:  HPE 1405-8G v2 Switch 

10 

17 Switch 2 HP 1910-16G Switch JE005A 5 

18 Mysz Typ myszy: optyczna, 

Połączenie z komputerem: przewodowo Złącza PS/2 lub USB 

Rozdzielczość pracy 800 dpi 

Ilość klawiszy: 3  

Ilość rolek: 1 

Kolor: czarny 

Cechy dodatkowe ergonomiczny kształt, przeznaczona dla osób prawo- 

i leworęcznych 

Przykładowy model: Mysz Logitech B110 Optical Mouse OEM 

50 

19 Mysz bezprzewodowa Rozdzielczość (dpi): 1000 

Liczba przycisków: 7 

Kółko przewijania 

Funkcja przewijania boki 

Technologia: Bezprzewodowa 

Sensor: Optyczny 

Odbiornik interfejsu: USB 

Kolor: Czarny 

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz Wireless 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 

10, Chrome OS 

Przykładowy model: Logitech M560 

5 

20 Pen-Drive Pojemność: 8 GB 

Interfejs: USB 3.0 

Szerokość min: 21 mm 

Wysokość min: 67 mm 

Grubość min: 10 mm 

Kolor: biały 

Kompatybilność z systemami: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 

8, Windows 7 (SP1), Mac OS X v.10.9.x lub nowszym, Linux v.2.6.x 

lub nowszym, Chrome OS™ 

Przykładowy model: Kingston 8GB Data Traveler I G4 (USB 3.0) 

50 

21 Router WiFi  Porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s, 

1 port USB 2.0 

Przyciski : Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk 

RESET 

Typ anteny: 3 anteny zewnętrzne 

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 

802.11n/g/b 2.4GHz 

5 
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Częstotliwość pracy: 5GHz i 2,4GHz 

Prędkość transmisji : 5GHz: min 867Mb/s, 2,4GHz: min 300Mb/s 

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji 

bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej 

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej – szyfrowanie: 64/128-bit 

WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK 

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA 

Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości 

Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual 

Access)/L2TP(Dual Access) 

DHCP:  Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja 

adresów 

Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, 

DMZ 

Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP 

VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec 

Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do 

panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie 

regułami 

Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zapora 

sieciowa SPI, filtrowanie adresów MAC, wiązanie adresów IP i MAC 

Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6 

Udostępnianie urządzeń USB: Serwer Samba(udostępnianie 

dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku 

Funkcja Guest Network: 1 sieć dla gości 2,4GHz, 1 sieć dla gości 5GHz 

VPN Server: OpenVPN, PPTP VPN  

Przykładowy model: TP LINK Archer C1200 

22 Zasilacz  MODEL TAKI JAK DLA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH 70 

23  Patchcord 1 

 

Długość: 3m 

Kategoria: 6, S/FTP 
50 

24 

 

 Patchcord 2 

  

Długość: 5m 

Kategoria: 6, S/FTP 
50 

25  Patchcord 3 

  

Długość: 15m 

Kategoria: 6, S/FTP 
20 

26 Kabel USB 2.0  Typ: A-A (M-F)  

Interfejs: USB 2.0 

Długość 1.8m 

25 

27 Kabel USB do drukarki 

1 

Typ: A-B (M-M)  

Interfejs: USB 2.0 

Długość: 1.8m 

15 

28 Kabel USB do drukarki 

2 

Typ: A-B (M-M) 

Interfejs: USB 2.0 

Długość: 5m 

15 

29 UPS Moc: 2000 VA / 1800 W 

Wyjście PF współczynnik mocy: 0,9 

Panel LCD,  

Ilość gniazd: minimum 4 gn. IEC 320-C13 

Czas przełączenia:  sieć>zasilanie awaryjne: 0ms, sieć>bypass: <4ms 

Czas podtrzymania min. :: P max. / P 0,5 / P 0,25 : 2 / 11 / 28 min 

Filtracja napięcia: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI 

Komunikacja z komputerem: USB 

Ochr. modem/ sieć: RJ-45 

Port podłączenia ZMA 

Auto-test po każdorazowym włączeniu 

Tolerancja napięcia wyjściowego nie większa niż : ±1% 

Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu: <3% liniowe, 

<5% nieliniowe 

Sprawność: AC mode: minimum 89%, ECO mode : minimum 87% 

Masa netto nie więcej niż 16,2 kg 

Przykładowy model: Lestar UDX - 2000 ONLINE LCD 4XIEC + 

4 
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1x16A 

30 Kable C13/C14 Typ przewodu: zasilający 16A/230V 

Typ wtyczki 1: IEC320 C13 

Typ wtyczki 2: IEC320 C14 

Kolor: czarny 

Długość:5 metr 

Przykładowy model: Kabel zasilający Gembird VDE IEC320 

C13/C14, 5m (PC-189-VDE-5M) 

16 

31 Płyta główna + procesor MODEL TAKI JAK DLA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH 2 

32 Router Mikrotik RB1100AHx2 4 

 


