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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……/SD/KP/2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Fabrycznie nowe: zestawy 
komputerów stacjonarnych, komputery przenośne, stacje graficzne, 
urządzenia peryferyjne, nośniki pamięci oraz dyski SSD wyprodukowane nie 
wcześniej niż 01.01.2019 r.” 

2. CPV: 

1) 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

2) 30213000-5 Komputery osobiste  
3) 30214000-2 Stacje robocze 
4) 30231300-0 Monitory ekranowe 
5) 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 
6) 30232150-0 Drukarki atramentowe 

3. Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego (zgodnie z treścią 
ust. 8 niniejszego OPZ) oraz zamówienia objętego prawem opcji (zgodnie z treścią 
ust. 9 w niniejszego OPZ) . 

4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi 
skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego 
tytułu. 

5. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w trakcie realizacji 
Umowy do dnia 30.06.2020 r.  

6. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego: od 
dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z pisemnego oświadczenia (Zlecenia) 
Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako 
zamówienie podstawowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03. 2020 r. 

7. Terminy wykonania Przedmiotu umowy dla zamówienia objętego prawem opcji: 
terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia objętego prawem opcji 
będą każdorazowo wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego 
oświadczenia (Zlecenia) Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia 
kwalifikowanego jako prawo opcji. Termin skorzystania z prawa opcji do 30 
czerwca 2020 r. 

8. Zamówienie podstawowe: 

1) Komputer stacjonarny z monitorem – 17 szt. 

Typ komputera Stacja robocza w obudowie tiny/micro/mini/równoważna 
Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor o min. 

częstotliwości bazowej 1,7 GHz oraz o minimalnej pojemności 
cache (L3) 8MB.  
Procesor powinien osiągać min. 9 500 punktów w teście 
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Passmark CPU Mark dostępnego na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
Liczba rdzeni min. 4; Liczba wątków min. 6 

Dysk twardy Zainstalowany fabrycznie min. jeden dysk twardy: 
- dysk twardy o pojemności min.  240 GB SSD 

Pamięć Zainstalowane fabrycznie min. 8GB pamięci RAM DDR4 z 
możliwością rozbudowy do min. 16GB 
Płyta główna powinna posiadać łącznie min. 2 banki pamięci. 

Napęd  Zainstalowany fabrycznie napęd DVD±RW  lub zewnętrzny 
napędu optyczny DVD z funkcją nagrywania podłączany do 
komputera za pomocą portu USB lub równoważny 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s 
Porty Minimalna ilość portów: 

- 2x USB 3.1 
- 1x USB 2.0 
- 1x RJ-45 (LAN) 
- 1x HDMI i/lub DisplayPort 
 
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek itp. Wszystkie 
porty muszą być fabrycznie zainstalowane w stacji roboczej. 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 
2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie. 

Monitor Zewnętrzny monitor o minimalnych wymaganiach: 
- przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” o rozdzielczości min. Full 
HD tj. 1920x1080 pikseli  
- Matryca matowa, 
- min 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- regulacja nachylenia 
- ruch pionowy min. 10 cm 
- uchwyt/kieszeń z tyłu monitora służący/a do montażu 
komputera 

Dodatkowe wyposażenie Stacja powinna być wyposażona w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, komplet przewodów 
potrzebnych do montażu. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Inne wymagania Stacja robocza powinna być fabrycznie nowa. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp. 
Wymaga się, aby stacja posiadała certyfikat CE 
Oferowane stacje muszą być wykonane/wyprodukowane w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja – stacja 
robocza + monitor 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja - myszka 
optyczna przewodowa, 
klawiatura przewodowa 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 
producenta- stacja 
robocza: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
stacji roboczej, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wsparcie techniczne 
producenta- monitor: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia informacji o monitorze, 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ewentualnie 
przez stronę producenta. 

2) Komputer przenośny-A – 4 szt. 

Typ komputera Komputer przenośny 
Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor osiągający 

min. 7300 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnego na 
stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Liczba rdzeni min. 4; Liczba wątków min. 8 

Dysk twardy Fabrycznie zainstalowany dysk min. 240GB SSD NVMe 
Pamięć Fabrycznie zainstalowane min. 8GB pamięci RAM DDR4  
Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Porty Minimalna ilość portów: 

- 2 x USB 3.0 lub 3.1 
- 1 x USB 2.0 
- 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- 1 x RJ-45 (LAN) 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie.  

Matryca - minimalnie 16” o rozdzielczości Full HD, matowa 
Dodatkowe 
wyposażenie/komunikacja 

Komputer powinien być wyposażony w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, min. dwa wbudowane 
głośniki, wbudowaną kamerę, Bluetooth, WLAN (ac/a/b/g/n), 
czytnik linii papilarnych, czas pracy na baterii min. 5h 

Inne wymagania Komputer powinien być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp.  
Komputer powinien posiadać certyfikaty CE 
Oferowany notebook musi być wykonany/wyprodukowany w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja (poza myszką 
optyczną przewodową i 
klawiaturą przewodową) 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja  - myszka 
optyczna przewodowa i 
klawiatura przewodowa 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 
producenta: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć 
link strony 

3) Komputer przenośny-B – 1 szt. 

Typ komputera Komputer przenośny 
Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor osiągający 

min. 7300 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnego na 
stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Liczba rdzeni min. 4; Liczba wątków min. 8 

Dysk twardy Fabrycznie zainstalowany dysk min. 240GB SSD NVMe 
Pamięć Fabrycznie zainstalowane min. 8GB pamięci RAM DDR4  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Porty Minimalna ilość portów: 

- 2 x USB 3.0 lub 3.1 
- 1 x USB 2.0 
- 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- 1 x RJ-45 (LAN) lub adapter USB - RJ-45 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 
2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie.  

Matryca - minimalnie 13” a maksymalnie 14,1” o rozdzielczości Full HD, 
matowa 

Monitor Zewnętrzny monitor o minimalnych wymaganiach: 
- przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” o rozdzielczości min. Full 
HD tj. 1920x1080 pikseli  
- Matryca matowa, 
- min 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- regulacja nachylenia 
- ruch pionowy min. 10 cm 

Dodatkowe 
wyposażenie/komunikacja 

Komputer powinien być wyposażony w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, min. dwa wbudowane 
głośniki, wbudowaną kamerę, Bluetooth, WLAN (ac/a/b/g/n), 
czytnik linii papilarnych, czas pracy na baterii min. 5h 

Inne wymagania Komputer powinien być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp.  
Komputer powinien posiadać certyfikaty CE 
Oferowany notebook musi być wykonany/wyprodukowany w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja (poza myszką 
optyczną przewodową i 
klawiaturą przewodową) 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja  - myszka 
optyczna przewodowa i 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
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klawiatura przewodowa uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 
producenta: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony 

4) Stacja graficzna – 1 szt. 

Typ komputera Stacja graficzna typu Tower 

Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor o min. 

częstotliwości bazowej 3,0 GHz oraz o minimalnej pojemności 

cache (L3) 8MB.  

Procesor powinien osiągać min. 15 000 punktów w teście 

Passmark CPU Mark dostępnego na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Liczba rdzeni min. 6; Liczba wątków min. 12 

Dysk twardy Zainstalowany fabrycznie min. dwa dyski twarde: 
- dysk twardy o pojemności min.  240 GB SSD 
- dysk twardy o pojemności min. 1 TB HDD 

Pamięć Zainstalowane fabrycznie min. 16GB pamięci RAM DDR4 z 
możliwością rozbudowy do min. 64GB 
Płyta główna powinna posiadać łącznie min. 4 banki pamięci. 

Napęd  Zainstalowany fabrycznie napęd DVD±RW 

Karta graficzna Zainstalowana fabrycznie karta graficzna  z zainstalowaną 
pamięcią minimum 6144 MB osiągająca w teście Passmark G3D 
Mark minimum 9000 punktów, dane dostępne na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
Wyjścia zgodne z portami monitora 
Dostarczony kabel połączeniowy 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s 

Porty Minimalna ilość portów: 
- 2x USB 3.1 Typ A 
- 1x USB 3.1 Typ C 
- 1x Serial 
- 2x USB 2.0 Typ-A 
- 1x RJ-45 (LAN) 
- 1x gniazdo audio 
- 1x DisplayPort i/lub HDMI 
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek itp. Wszystkie 
porty muszą być fabrycznie zainstalowane w stacji roboczej. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 
2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie. 

Monitor Zewnętrzny monitor o minimalnych wymaganiach: 
- przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” o rozdzielczości nie 
mniejszej niż 3840 x 2160 pikseli 
- Matryca matowa, 
- min 1x DisplayPort i/lub 1 x HDMI 
- regulacja nachylenia, obrotu 
- ruch pionowy min. 10 cm 

Dodatkowe wyposażenie Stacja powinna być wyposażona w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, komplet przewodów 

Inne wymagania Stacja robocza powinna być fabrycznie nowa. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp. 
Wymaga się, aby stacja graficzna posiadała certyfikat CE 
Oferowane stacje muszą być wykonane/wyprodukowane w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny. 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja – stacja 

robocza + monitor 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja - myszka 
optyczna przewodowa, 
klawiatura przewodowa 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 

producenta- stacja 

robocza: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
stacji roboczej, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 

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

producenta- monitor: 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia informacji o monitorze, 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ewentualnie 
przez stronę producenta. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta monitora realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 

lub modelu monitora – do oferty należy dołączyć link strony. 

5) Drukarka atramentowa- 1 szt. 

Formaty wydruku: A4 

Sposób łączenia się z 
komputerem: 

Poprzez port USB 2.0/3.0/3.1 

Wydruk kolorowy: TAK 

Wbudowany skaner: TAK 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

6) Klawiatura przewodowa - 5 szt. 

Układ klawiszy: QWERTY 

Klawiatura numeryczna: Tak 

Sposób łączności: Przewodowy 

Długość przewodu: min. 150 cm 

Złącze: USB 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

7) Mysz optyczna przewodowa – 5 szt. 

Przyciski: min. 3 przyciski (w tym scroll) 

Sposób łączności: przewodowy 

Długość przewodu: min. 150 cm 

Złącze: USB 
Maksymalna 
rozdzielczość: 

min. 1000 DPI 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 
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8) Dysk SSD – 2 szt. 

Format: 2,5" 

Pojemność dysku: min. 480 GB 

Interfejs: SATA III 

Maksymalna prędkość 
zapisu: 

min. 400 MB/s 

Maksymalna prędkość 
odczytu: 

min. 500 MB/s 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

9) Pendrive – 5 szt. 

Pojemność: min. 32 GB 

Złącze: USB 3.0 lub USB 3.1 

Maksymalna prędkość 
zapisu: 

min. 20 MB/s 

Maksymalna prędkość 
odczytu: 

min. 60 MB/s 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

9. Zamówienie obejmujące prawo opcji 

1) Komputer stacjonarny z monitorem – do 15 szt. 

Typ komputera Stacja robocza w obudowie tiny/micro/mini/równoważna 
Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor o min. 

częstotliwości bazowej 1,7 GHz oraz o minimalnej pojemności 
cache (L3) 8MB.  
Procesor powinien osiągać min. 9 500 punktów w teście 
Passmark CPU Mark dostępnego na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
Liczba rdzeni min. 4; Liczba wątków min. 6 

Dysk twardy Zainstalowany fabrycznie min. jeden dysk twardy: 
- dysk twardy o pojemności min.  240 GB SSD 

Pamięć Zainstalowane fabrycznie min. 8GB pamięci RAM DDR4 z 
możliwością rozbudowy do min. 16GB 
Płyta główna powinna posiadać łącznie min. 2 banki pamięci. 

Napęd  Zamawiający nie wymaga wyposażania przedmiotowego 
komputera w napęd optyczny 

Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s 
Porty Minimalna ilość portów: 

- 2x USB 3.1 
- 1x USB 2.0 
- 1x RJ-45 (LAN) 
- 1x HDMI i/lub DisplayPort 
Nie dopuszczane jest stosowanie przejściówek itp. Wszystkie 
porty muszą być fabrycznie zainstalowane w stacji roboczej. 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 
2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie. 

Monitor Zewnętrzny monitor o minimalnych wymaganiach: 
- przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” o rozdzielczości min. Full 
HD tj. 1920x1080 pikseli  
- Matryca matowa, 
- min 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- regulacja nachylenia 
- ruch pionowy min. 10 cm 
- uchwyt/kieszeń z tyłu monitora służący/a do montażu 
komputera 

Dodatkowe wyposażenie Stacja powinna być wyposażona w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, komplet przewodów 
potrzebnych do montażu. 

Inne wymagania Stacja robocza powinna być fabrycznie nowa. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp. 
Wymaga się, aby stacja posiadała certyfikat CE 
Oferowane stacje muszą być wykonane/wyprodukowane w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja – stacja 
robocza + monitor 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja - myszka 
optyczna przewodowa, 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 



Znak sprawy KF.AZ.2401.1.JM.2020 

 

Strona 11 z 15 
 

klawiatura przewodowa uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 
producenta- stacja 
robocza: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
stacji roboczej, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wsparcie techniczne 
producenta- monitor: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia informacji o monitorze, 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ewentualnie 
przez stronę producenta. 

2) Komputer przenośny – do 4 szt. 

Typ komputera Komputer przenośny 
Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor osiągający 

min. 7300 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnego na 
stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Liczba rdzeni min. 4; Liczba wątków min. 8 

Dysk twardy Fabrycznie zainstalowany dysk min. 240GB SSD NVMe 
Pamięć Fabrycznie zainstalowane min. 8GB pamięci RAM DDR4  
Karta graficzna Zintegrowana 
Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Porty Minimalna ilość portów: 

- 2 x USB 3.0 lub 3.1 
- 1 x USB 2.0 
- 1 x HDMI i/lub DisplayPort 
- 1x RJ-45 (LAN) 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 
najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 
systemu, obsługujący: 
1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 
Zamawiającego; 
2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 
3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 
używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 
tym: 
-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 
do domeny; 
- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 
określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 
- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie.  

Matryca - minimalnie 16” o rozdzielczości Full HD, matowa 
Dodatkowe 
wyposażenie/komunikacja 

Komputer powinien być wyposażony w myszkę optyczną 
przewodową, klawiaturę przewodową, min. dwa wbudowane 
głośniki, wbudowaną kamerę, Bluetooth, WLAN (ac/a/b/g/n), 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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czytnik linii papilarnych, czas pracy na baterii min. 5h 
Inne wymagania Komputer powinien być fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się 

urządzeń powystawowych, odnawianych itp.  
Komputer powinien posiadać certyfikaty CE 
Oferowany notebook musi być wykonany/wyprodukowany w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 
Zamawiającego 

Gwarancja (poza myszką 
optyczną przewodową i 
klawiaturą przewodową) 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja  - myszka 
optyczna przewodowa i 
klawiatura przewodowa 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 
producenta: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 
ewentualnie przez stronę producenta. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony 

3) Stacja graficzna do 4 szt. 

Typ komputera Stacja graficzna typu Tower 

Procesor Zainstalowany fabrycznie minimum jeden procesor o min. 

częstotliwości bazowej 3,0 GHz oraz o minimalnej pojemności 
cache (L3) 8MB.  

Procesor powinien osiągać min. 15 000 punktów w teście 

Passmark CPU Mark dostępnego na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Liczba rdzeni min. 6; Liczba wątków min. 12 

Dysk twardy Zainstalowany fabrycznie min. dwa dyski twarde: 

- dysk twardy o pojemności min.  240 GB SSD 

- dysk twardy o pojemności min. 1 TB HDD 

Pamięć Zainstalowane fabrycznie min. 16GB pamięci RAM DDR4 z 

możliwością rozbudowy do min. 64GB 

Płyta główna powinna posiadać łącznie min. 4 banki pamięci. 

Napęd  Zainstalowany fabrycznie napęd DVD±RW 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta graficzna Zainstalowana fabrycznie karta graficzna  z zainstalowaną 
pamięcią minimum 6144 MB osiągająca w teście Passmark G3D 
Mark minimum 9000 punktów, dane dostępne na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
Wyjścia zgodne z portami monitora 
Dostarczony kabel połączeniowy 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s 

Porty Minimalna ilość portów: 
- 2x USB 3.1 Typ A 
- 1x USB 3.1 Typ C 
- 1x Serial 
- 2x USB 2.0 Typ-A 
- 1x RJ-45 (LAN) 
- 1x gniazdo audio 
- 1x DisplayPort i/lub HDMI 
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek itp. Wszystkie 

porty muszą być fabrycznie zainstalowane w stacji roboczej. 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny 64-bitowy, w 

najnowszej polskiej wersji językowej, z dołączonym nośnikiem 

systemu, obsługujący: 

1. automatyczne aktualizacje pobierane z serwera w siedzibie 

Zamawiającego; 

2. obsługę programu „Pulpit zdalny”, 

3. pełną kompatybilność z Active Directory obsługiwanym przez, 

używany w siedzibie Zamawiającego, Windows Serwer 2019, w 

tym: 

-umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się 

do domeny; 

- zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie uprawnień do 

określonych usług, musi być oparte o usługi katalogowe LDAP; 
- akceptujący zasady grupowe; 

- akceptujący polityki GPO obowiązujące w tej domenie. 

Monitor Zewnętrzny monitor o minimalnych wymaganiach: 

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” o rozdzielczości nie 

mniejszej niż 3840 x 2160 pikseli 

- Matryca matowa, 

- min 1x DisplayPort i/lub 1 x HDMI 
- regulacja nachylenia, obrotu 

- ruch pionowy min. 10 cm 

Dodatkowe wyposażenie Stacja powinna być wyposażona w myszkę optyczną 

przewodową, klawiaturę przewodową, komplet przewodów 

Inne wymagania Stacja robocza powinna być fabrycznie nowa. Nie dopuszcza się 
urządzeń powystawowych, odnawianych itp. 
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Wymaga się, aby stacja graficzna posiadała certyfikat CE 
Oferowane stacje muszą być wykonane/wyprodukowane w 
systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 lub 
równoważny. 
W razie awarii dyski twarde pozostają własnością 

Zamawiającego 

Gwarancja – stacja 

robocza + monitor 

Okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy,  z uwzględnieniem 

zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 

uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 

(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Gwarancja - myszka 
optyczna przewodowa, 
klawiatura przewodowa 

Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

Wsparcie techniczne 

producenta- stacja 

robocza: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

stacji roboczej, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 

seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 

ewentualnie przez stronę producenta. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta stacji roboczej realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 

lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wsparcie techniczne 

producenta- monitor: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia informacji o monitorze, 

oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ewentualnie 

przez stronę producenta. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta monitora realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 

lub modelu monitora – do oferty należy dołączyć link strony. 

4) Klawiatura przewodowa – do 40 szt. 

Układ klawiszy: QWERTY 

Klawiatura numeryczna: Tak 

Sposób łączności: Przewodowy 

Długość przewodu: min. 150 cm 

Złącze: USB 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 
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5) Mysz optyczna przewodowa - 40 szt. 

Przyciski: min. 3 przyciski (w tym scroll) 

Sposób łączności: przewodowy 

Długość przewodu: min. 150 cm 

Złącze: USB 
Maksymalna 
rozdzielczość: 

min. 1000 DPI 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

6) Dysk SSD – do 10 szt. 

Format: 2,5" 

Pojemność dysku: min. 480 GB 

Interfejs: SATA III 

Maksymalna prędkość 
zapisu: 

min. 400 MB/s 

Maksymalna prędkość 
odczytu: 

min. 500 MB/s 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

7) Pendrive – do 30 szt. 

Pojemność: min. 32 GB 

Złącze: USB 3.0 lub USB 3.1 

Maksymalna prędkość 
zapisu: 

min. 20 MB/s 

Maksymalna prędkość 
odczytu: 

min. 60 MB/s 

Gwarancja: Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy,  z uwzględnieniem 
zapisów umowy (stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ) oraz z 
uwzględnieniem zapisów szczegółowych warunków gwarancji 
(stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) 

 


