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Zakup sprzętu grupa I  komputery PC, notebooki 

 

1. Komputery 
1.1. Notebook 8GB (stacje zarządzające) 

Specyfikacja techniczna:   

Typ  Notebook 

Procesor Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/)co 

najmniej 3500 pkt. 

Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 

Typ ekranu Matowy, 14 cali, Full HD IPS LED 

Pamięć RAM Przynajmniej 8 GB DDR3 1600MHz z możliwością rozbudowy do 16GB bez 

deinstalacji  modułów dostarczonych z notebookiem 

Dysk twardy Min. 256GB w technologii SSD  

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 

Karta graficzna Zintegrowana, uzyskująca w testach VideocardBenchmarksPassMark - G3D 

Mark co najmniej 550 pkt. 

(http://www.videocardbenchmark.net/ ) 

Karta dźwiękowa Zintegrowana: Tak 

Karta sieciowa Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps 

Komunikacja Bluetooth 4 

Standard WLAN  802.11ac 

Złącza  DisplayPort  

Złącze stacji dokującej 

VGA 

USB 3.0 (minimum 4 szt. z czego przynajmniej 1 do szybkiego ładowania 

urządzeń mobilnych) 

Kensington 

Czytnik linii papilarnych Tak 

Kamera internetowa Wbudowana, przynajmniej 720p 

Mikrofon Wbudowany  

Wejście mikrofonowe Tak 

Wyjście słuchawkowe Tak 

Czytnik Smart Card Tak 

Technologia NFC Tak 

Wzmocniona konstrukcja Tak 

Wskaźnik Touchpad z osobnymi przyciskami myszy + trackpoint z przyciskami myszy 

System operacyjny Najnowszy z danej rodziny system operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 

(wersja Professional), musi być on 64 bitowy, współpracujący z systemami 

teleinformatycznymi eksploatowanymi przez zamawiającego. Przez systemy 

teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 

- wsparcie protokołu 802.1x, Pełna obsługa MS Active Directory 

- możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co najmniej 2010 

Waga Nie przekraczająca 1,75 kg  

Wymiary Nie przekraczające 339 mm szerokości, 237 głębokości, 21 mm grubości 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji 

Stacja dokująca Dostarczona z notebookiem 
 

 1.2.Notebook 15" 

Specyfikacja techniczna:   

Typ  Notebook 

Procesor Co najmniej 2 rdzenie, co najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co 

najmniej 3 MB, z pełną wirtualizacją, technologią ochrony tożsamości, 

monitorowania chłodzenia, wykonany w litografii maksymalnie 14 nm. 

Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark(http://www.cpubenchmark.net/) co 

najmniej 3917 pkt. 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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Przekątna ekranu Nie przekraczająca 15.6” 

Nominalna rozdzielczość minimum 1366 x 768 

Typ ekranu Co najmniej LED, matowy, IPS 

Pamięć RAM Min. 8 GB, obsługiwane do 16 GB, taktowanie pamięci min.1600MHz, ilość 

banków pamięci min.2 szt.możliwość rozbudowy do 16G bez deinstalacji  

modułów dostarczonych z notebookiem 

Dysk twardy Min. 1x 256GB w technologia FLASH/SSD wykorzystujący interfejs  SATA  

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/- z możliwością DualLayer 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarksPassMark - G3D 

Mark(http://www.videocardbenchmark.net/) co najmniej 550 pkt. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana: Tak 

Karta sieciowa Zintegrowana karta min.:10/100/1000 Mbps 

Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Złącza  1x DC-in, 1x VGA, min. 1x HDMI, 1x RJ-45, min. 2x USB 2.0, min. 2x USB 

3.0,  

Czytnik linii papilarnych Tak 

Czytnik kart pamięci Tak 

Możliwość zabezpieczenia 

linką 

Tak 

Wydzielona klawiatura 

numeryczna 

Tak 

Kamera internetowa Min. 1.0 Mpix 

System operacyjny Najnowszy z danej rodziny system operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 

(wersja Professional), musi być on 64 bitowy, współpracujący z systemami 

teleinformatycznymi eksplotowanymi przez zamawiającego. Przez systemy 

teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 

- wsparcie protokołu 802.1x, Pełna obsługa MS Active Directory 

- możliwość uruchamiania systemu płatnik, 

- możliwość uruchamiania programu Logsystem, 

- możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co najmniej 2010 

Waga Nie przekraczająca 2.3kg (z baterią) 

Wymiary (szer./głęb./wys.) Nie przekraczające .: 380 x 270 x 28 mm 

 

1.3. Stacja robocza - standard 

Specyfikacja techniczna:   

Typ obudowy MiniWieża lub SFF 

Procesor Co najmniej 4 rdzenie, co najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache co 

najmniej 6 MB, z pełną wirtualizacją, technologią ochrony tożsamości, 

monitorowania chłodzenia i funkcjami ExecuteDisable Bit lub równoważnymi, 

wsparciem pamięci typu DDR3, wykonany w litografii maksymalnie 22 nm., 

maksymalne TDP 50W 

Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/)co 

najmniej 6624 pkt. 

Pamięć RAM Min. 8GB, obsługiwane min. 16 GB, złącze na pamięć typu :DDR3, taktowanie 

pamięci min.1600 MHz, ilość banków pamięci min.2 szt.  

Dysk twardy Min. 1x 256GB w technologia FLASH/SSD wykorzystujący interfejs min. 

SATA III 

Płyta główna Format nie przekraczający M-ATX, obsługująca co najmniej DirectX 11, 

zintegrowana karta graficzna, zintegrowana karta muzyczna 

Napęd optyczny Min. nagrywarka  DVD-RW 

Karta graficzna Zintegrowana będąca obsłużyć Min. 1920 x 1080FullHD w 32 bitowej skali 

kolorów 

Złącza Min. 1x PCI-Ex16, min. 1x PCI-Ex1, min. 2x SATAIII, min. 2x SATAII, 

Min. 2x Porty USB 3.0 (z tyłu), min. 4x Porty USB 2.0 (z tyłu), min. 3x Porty 

audio (z tyłu), min. 1x DVI, min. 1x D-SUB 

http://www.cpubenchmark.net/
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Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowaco najmniej 10/100/1000Mbps 

Czytnik kart pamięci Brak 

System operacyjny Najnowszy z danej rodziny system operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 

(wersja Professional), musi być on 64 bitowy, współpracujący z systemami 

teleinformatycznymi eksplotowanymi przez zamawiającego. Przez systemy 

teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 

- wsparcie protokołu 802.1x, Pełna obsługa MS Active Directory 

- możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co najmniej 2010 

W zestawie Klawiatura usb niskoprofilowa z nożycowymi mechanizmami klawiszy , mysz 

usb – minimum 3 przyciski i rolka 

Chłodzenie procesora Głośność maksymalnie 21 dB 

Zasilanie Zasilacz nie przekraczający 350Wo napięciu AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) z 

wentylatorem 120mm o maksymalnej głośności pracy 14 dB 

 

1.4.Stacja robocza -graficzna 

Specyfikacja techniczna:   

Typ obudowy MiniWieża 

Procesor Co najmniej 4 rdzenie, co najmniej 8 wątków, pojemność pamięci cache co 

najmniej 8 MB, z pełną wirtualizacją, technologią ochrony tożsamości, 

monitorowania chłodzenia i funkcjami ExecuteDisable Bit lub równoważnymi, 

wsparciem pamięci typu DDR4, wykonany w litografii maksymalnie 22 nm. 

Uzyskujący w teście PassMark CPU Mark(http://www.cpubenchmark.net/) co 

najmniej 10000 pkt. 

Pamięć RAM Min. 16GB, obsługiwane minimum 32 GB, pamięć DDR4 

Dysk twardy Min. 1x 256GB w technologia SSD wykorzystujący interfejs min. SATA III 

Min 1x 1TB interfejs min.SATAIII 6Gb/s prędkość obrotowa min. 7200 obr/min 

Możliwość rozbudowy stacji o kolejne dyski  

Kontroler pamięci masowej Kontroler zintegrowany min: RAID 0,RAID 1,RAID 5 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarks PassMark - G3D 

Markhttp://www.videocardbenchmark.net/ co najmniej 3400 pkt. 

Liczba rdzeni obliczeniowych min.: 640 

Pamięć graficzna układu GPU min.: 4 GB DDR5 

Magistrala graficzna min.: PCI Express 2,0 x16 

Złącza: 

1x DVI-I 

2x DP 1.2 

karta dźwiękowa Tak z wyprowadzeniem złącz osobno dla głośników i mikrofonu, złącze 

optyczne SPDIF 

Napęd optyczny Min. nagrywarka  DVD-RW 

Złącza Zewnętrzne:  

Przód: przynajmniej 2 USB 3.0; mikrofon, słuchawki 

Tył: przynajmniej 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audio in; 1 audio out; 1 microphone; 

1 RS-232 (opcjonalny); 1 LPT port (opcjonalny);  

Karta sieciowa 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Czytnik kart pamięci Obsługiwane standardy:  

 Compact Flash Typ I 

 Memory Stick M2 

 RS-MMC 

 MMC mobile 

 SD (Secure Digital) 

 Memory Stick 

 SD HC (High Capacity) 

 Compact Flash Typ II 

 MMC 

 Memory Stick Pro Duo 

 SD XC (eXtended Capacity) 

http://www.cpubenchmark.net/
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 Memory Stick Duo 

 Memory Stick Pro 

 microSD HC (High Capacity) 

 microSD (Secure Digital) 

 microSD XC (eXtended Capacity) 

 USB 3.0 

 wyjście słuchawkowe/głośnikowe 

 wejście mikrofonowe 

eSATA 

System operacyjny Najnowszy z danej rodziny system operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 

(wersja Professional), musi być on 64 bitowy, współpracujący z systemami 

teleinformatycznymi eksploatowanymi przez zamawiającego. Przez systemy 

teleinformatyczne eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 

- wsparcie protokołu 802.1x, Pełna obsługa MS Active Directory 

- możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co najmniej 2010 

W zestawie Klawiatura usb niskoprofilowa z nożycowymi mechanizmami klawiszy , mysz 

usb – minimum 3 przyciski i rolka 

Zasilanie Zasilacz 400W, napięcie AC 120/230 V (50/60 Hz) 

Gwarancja  3 lata w miejscu eksploatacji urządzenia z czasem reakcji na następny dzień 

roboczy 

 

 

2. Terminal "0 client"/ "Thin client" 

Urządzenie tzw. "cienki klient" przeznaczone jako końcówka sieciowa systemu MS Terminal 

Server /Remote Desktop Protocol 
Konsola RDP Uruchamiana po włączeniu , bez wykonywania dodatkowych czynności 

Oprogramowanie Do zarządzania pozwalające na zarządzanie terminalami z poziomu serwera, 

Realizowane funkcje: 

- wykrywanie i podłączanie terminali w sieci LAN 

- podłączanie profili użytkowników (przypisanie sserwera terminali, 

patrametrów logowania) 

- zarządzanie oprogramowaniem (firmware) 

- możliwość podglądu sesji użytkownika 

Wspierane systemy operacyjne: - Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012  (wersje DC) 

- Windows MultiPoint Server 2012  

- Windows 8 (64bit) 1 

Specyfikacja techniczna:   

Obsługa SO: Windows, Linux 

Rozdzielczość: Tryb normalny (kolor 16- lub 24-bitowy, 60 Hz) 640x480, 800x600, 1024x768, 

1280x1024 oraz 1600x1200 Tryb panoramiczny (kolor 16- lub 24-bitowy, 60 

Hz) 1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050 oraz 

1920x1080 

Dźwięk: Wyjście na głośniki wtyczka typu jack 3.5mm ,Wejście do podłączenia 

mikrofonu 

Złącze wideo:  DVI  lub VGA 

 Sieć: Ethernet 10/100 

Mb/s 

 

  

 Porty: 2 x USB 2.0 / 2 x 

USB1.1 

  

 Możliwość montażu  w systemie VESA (Ramka do montowania VESA) 

 Zasilanie   12 DC lub PoE 802.2af 

 Wymiary maksymalne:   130 mm (S) x 120 mm (G) x 40 mm (W) 

 Brak:  elementów ruchomych konstrukcji, wentylatora, system bez dysków 

twardych magnetycznych 

 Niezawodność  >90000 godzin 
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(MTBF):  

 Zapewnione: 

  

 -przezroczyste przekierowanie urządzeń USB, 

 -zobsługa urządzeń peryferyjnych (klawiatura, myszka, drukarka, dysk 

zewnętrzny etc.. 

 Współpraca z:   -serwerami Windows jak i  Linux, 

 -rozwiązaniami do wirtualizacji serwerów - VMware 

 Czas bootowania   od momentu włączenia do wyświetlenia okna logowania do systemu --

nie dłuższy niż 20 sekund 

 

3.  Monitory 
3.1. Monitor TN 

Specyfikacja techniczna:   

Matryca TN LED 

Przekątna ekranu Minimum21” 

Powierzchnia robocza  

(wys. x szer.) 

Minimum 268.1 x 476.6 mm 

Czas reakcji Maksymalnie 5 ms 

 

Kontrast interpolowany 5 000 000 : 1 

Jasność Przynajmniej 250 cd/m² 

Kąt widzenia (poziomo, 

pionowo) 

Minimum 170°/ 160° 

Wyświetlane kolory Co najmniej 16.7 mln 

Rozdzielczość fizyczna Min. 1920 x 1080FullHD 

Format obrazu 16:9 

Złącza Min. 1x VGA, min. 1x DVI-D, min 1x HDCP 

Standard VESA Tak 

Certyfikaty bezpieczeństwa  Co najmniej CE, TUV-Bauart, VCCI-B 

Wbudowany zasilacz Tak 

 

3.2.Monitor IPS 

Specyfikacja techniczna:   

Matryca IPS (In-PlaneSwitching), twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H 

Przekątna ekranu Minimum 25" 

Przekątna robocza 

(wyświetlanego ekranu) 

Minimum63,2 cm 

Czas reakcji Max 6ms (od szarego do szarego) 

 

Kontrast 1000:1 

Jasność Nie mniejsza niż 350 cd/ 

Kąt widzenia (poziomo, 

pionowo) 

Minimum 175°/ 175° 

Wyświetlane kolory Gama barw (standardowo): 91% (CIE1976), sRGB 99% (średnio Delta E<3) 

Min. 16,78 mln kolorów 

Rozdzielczość fizyczna Min. 2560 x 1440 przy 60 Hz 

Format obrazu 16:9 

Złącza Min: 2 złącza HDMI (MHL) 

Min: 1 złącze Mini DisplayPort 

Min: 1 złącze DisplayPort 1.2 

Min: 1 wyjście DisplayPort (MST) 

Min: 1 liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników) 

Min: 5 portów USB 3.0 do odbioru danych (4 z tyłu, 1 z ładowaniem 

akumulatorowym) 

Min: 1 port USB 3.0 do wysyłania danych 

Rozstaw Pixeli Max: 0,216 mm (DPI: 117) 

Regulacja Podstawa o regulowanej wysokości, obracanie w poziomie i pionie (zgodnie z 
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ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie), regulacja nachylenia, wbudowany 

system zarządzania kablami  

Dodatkowe wyposażenie 

wbudowane 

Koncentrator USB 3.0 Hi-Speed z jednym portem przepływu transmisji i 

pięcioma portami odbioru 

Wbudowany zasilacz Tak 

 

4. Urządzenia do wydruku i skanowania 
4.1. Skaner kodów kreskowych 
Specyfikacja techniczna:   

Źródło światła czerwona dioda laserowa VLD (650 nm) 

Szybkość skanowania  100 skanów/sekundę 

Szerokość odczytu ~40 cm (w odległości 50 cm od czytnika) 

Odległość odczytu (zależna od 

gęstości kodu)  

- dla kodów o gęstości 5mils: 6,4 – 15,2 cm, 

- dla kodów o gęstości 20mils: 0 – 58,4 cm 

Kontrast kodów  min. 25% Rozdzielczość 0,127mm (5mils)  

Odporność na oświetlenie 

zewnętrzne 

107 600 Lux (ośw. słoneczne) 

 

Odporność na upadek wielokrotny upadek z wysokości 1,5 metra na beton 

Odporność na wodę i kurz szczelna obudowa 

Dekoder - Odczytywane kody: UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; Code 93; Interleaved 2 of 5; 

Discrete 2 of 5; MSI; Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA 

Dostępne  interfejsy USB HID (emulacja klawiatury) 

 

4.2. Specjalistyczna drukarka do etykiet 

Zebra ZT-410  lub inne w pełni zgodne z tym modelem urządzenie współpracujące z posiadanym 

przez zamawiającego oprogramowaniem  
Specyfikacja techniczna:   

Oprogramowanie - współpraca z językami ZPL, EPL, 

- oprogramowanie do etykiet Zebra Designer Pro (+ aktualizacja), 

- komplet sterowników. 

Szybkość w automatycznym 

trybie dwustronnym  

A4 

Min. 30 str./min 

Materiały do wydruku 1000 etykiet/mc 

 

5.  Akcesoria dodatkowe: 
5.1. Akcesoria komputerowe 
Nazwa:  Specyfikacja techniczna: ilość 

Kabel sieciowy 1m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 1 

metr koloru szarego kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 

30 

Kabel sieciowy 2m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 2 

metry koloru szarego kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 

30 

Kabel sieciowy 3m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 3 

metry koloru szarego kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 

50 

Kabel sieciowy 5m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 5 

metrów koloru szarego kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 

30 

Kabel sieciowy 10m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 

10 metrów koloru szarego kategorii 5e zakończony wtykami 

RJ45 

15 

Kabel sieciowy 300m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 

300 metrów koloru szarego kategorii 5e (szpula) 

1 

Wtyk RJ45 + osłony Wtyk sieci komputerowej RJ45 (8 pin) do zaciśnięcia na kablu 

kategorii 5e + osłona wtyku RJ45 

100 

Karta WiFi Zewnętrzna karta sieciowa bezprzewodowa pracująca w 

standardach:     

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

(AC1200) z przyłączem kablowym USB 3.0 o długości około 1 

10 
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metra 

Pendrive Urządzenie pamięci instalowane bezpośrednio w porcie USB 

3.0 o pojemności minimum 64 GB o prędkości odczytu 

przynajmniej 80 MB/s oraz zapisu przynajmniej 15 MB/s o 

wadze maksymalnie 40g 

10 

Zestaw klawiatura i 

mysz 

bezprzewodowa 

Klasy esperanza liberty ek122k + komplet akumulatorow  NIMh 

1200mAh  

20 

Zestaw klawiatura i 

mysz 

bezprzewodowa 

Dowolna 101 klawiszy w układzie querty, wydzielona 

klawiatura numeryczna, mysz dwuprzyciskowa z rolką 

+komplet akumulatorów nimh 1200mAh 

20 

Ładowarka do 

akumulatorów NiMh 

Automatyczna, pozwalająca naładowanie 1 do 8 (niezależnie) 

akuulatorów AAA AA jednocześnie (o poj do 1400mAh)  + 24 

baterie Eneloop R03 AAA 800mAh BK-4MCCE/4T lub inne o 

identycznych parametrach 

4 

Modem 4G LTE Modem wewnętrzny (wbudowany w urządzenie) 4G LTE do 

Notebooka 8GB opisanego w p. 1.1 

2 

 

6. Wymagania dotyczące aparatów telefonii VoIP w ZNiO 
6.1. Aparat standardowy 

Specyfikacja techniczna:   

Protokół transmisji SIP RFC3261 (TCP, UDP) 

Obsługiwane kodery/dekodery 

głosowe 

G.729A, G.729B, G.711µ-law, G.711a-law, G.726, G.722, iLBC 

 

obsługa HD Audio przez słuchawkę i głośnik aparatu (częstotliwość odtwarzania dźwięku w 

zakresie od 50 Hz do 7 kHz) 

obsługa zdarzeń syslog Tak 

Transmisja DTMF in audio, RFC2833, SIP INFO 

Możliwość konfiguracji kont 

SIP 

przynajmniej 3 konta 

Komunikacja min. 2 porty Ethernet o prędkości min. 1 Gbit/s, w tym  przynajmniej jeden z 

możliwością wydzielenia nietagowanego VLAN (802.1q) do obsługi 

podłączonego urządzenia Ethernet; 

Obsługa standardów TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, NTP, STUN, LLDP lub 

CDP, LDAP, 802.1x, SRTP, IPv4, IPv6 

Zasilanie zasilacz sieciowy 230V (dołączany w zestawie) oraz PoE 802.3af (ale już nie 

802.3at) 

Mocowanie - podstawka o regulowanej wysokości (przynajmniej 2 pozycje) 

- możliwość montażu na ścianie 

Funkcje fizycznych przycisków - przekazywania połączenia(transfer), 

- książka telefoniczna, 

- konferencja, 

- wstrzymanie rozmowy (hold), 

- regulacja głośności, 

- wiadomości, 

- odebranie połączenia na wybranej linii, 

- wykonanie połączenia z wybranej linii, 

- odebranie połączenia na zestawie słuchawkowym 

Ekran - kolorowy, o przekątnej co najmniej 7 centymetrów i rozdzielczości (szerokość 

x wysokość) przynajmniej 320x240 punktów; 

- sygnalizacja wizualna o oczekujących wiadomościach głosowych 

Gniazdo słuchawkowe RJ9, przystosowane do współpracy z zewnętrznym zestawem słuchawkowym 

wyposażonym w EHS 

Zgodność z QoS: 802.1Q, 802.1p,ToS, DiffServ, MPLS 

W zestawie - kabel łączeniowy Ethernet, 

- rozciągliwy przewód łączący słuchawkę z aparatem, 

- zasilacz z wtykiem pasującym do gniazda 230V w standardzie E lub F 
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Realizowane funkcjonalności - wstrzymywanie połączeń,  

- przekierowywanie połączeń (bezwarunkowe, przy braku odpowiedzi, gdy 

zajęty), 

- konferencje dla przynajmniej pięciu uczestników, 

- parkowanie połączeń, 

- przejmowanie połączeń kierowanych do innego abonenta w obrębie grupy, 

- klawisze szybkiego wybierania, 

- Busy Lamp Field (sygnalizacja zajętej linii) na klawiszach szybkiego 

wybierania, - obsługa zdalnej książki telefonicznej (LDAP lub XML), 

- połączenia oczekujące, 

- rejestr połączeń (z rozróżnieniem na odebrane, nieodebrane, wykonane), 

- możliwość konfiguracji układu sekretarsko-dyrektorskiego, 

- hot desking, 

- spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, 

- regulacja głośności dzwonka przychodzącej rozmowy, 

- regulacja głośności dźwięku podczas rozmowy, 

- możliwość konfiguracji serwerów redundantnych i/lub awaryjnych, 

- interfejs www do zarządzania aparatem z rozróżnieniem uprawnień dla 

użytkownika i administratora, 

- obsługa automatycznej konfiguracji zdalnej przez szyfrowany (AES lub 

Blowfish) plik wsadowy (zgodny z formatem TR-69 lub XML), umieszczony w 

sieci komputerowej w miejscu wskazanym przez usługę DHCP w opcji 66, 

- możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (przez interfejs www oraz 

samoczynnie ze zdefiniowanego serwera ftp lub tftp lub http), 

- obsługa wielu języków bez konieczności aktualizacji oprogramowania, zmiana 

języka komunikatów aparatu na poziomie dostępu użytkownika, dostępny język 

polski, 

- możliwość instalacji własnego oprogramowania. 

Parametry fizyczne - szerokość aparatu nie większa niż 20 cm, głębokość nie większa niż 10 cm, 

- waga urządzenia nie większa niż 1kg, 

- temperatura elementu słuchawkowego podczas pracy: nie większa niż 35oC. 

 

6.2. Aparat zaawansowany 

Specyfikacja techniczna:   

Protokół transmisji SIP RFC3261 (TCP, UDP) 

Obsługiwane kodery/dekodery 

głosowe 

G.729A, G.729B, G.711µ-law, G.711a-law, G.726, G.722, iLBC 

 

Obsługa HD Audio przez słuchawkę i głośnik aparatu (częstotliwość odtwarzania dźwięku w 

zakresie od 50 Hz do 7 kHz) 

Obsługa zdarzeń syslog Tak 

Transmisja DTMF in audio, RFC2833, SIP INFO 

Możliwość konfiguracji kont 

SIP 

przynajmniej 4 konta 

Obsługa przystawek 

rozszerzających ilość klawiszy 

Tak 

Komunikacja - min. 2 porty Ethernet o prędkości min. 1 Gbit/s, w tym  przynajmniej jeden z 

możliwością wydzielenia nietagowanego VLAN (802.1q) do obsługi 

podłączonego urządzenia Ethernet; 

Obsługa standardów TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, NTP, STUN, LLDP lub 

CDP, LDAP, 802.1x, SRTP, IPv4, IPv6 

Zasilanie -zasilacz sieciowy 230V (dołączany w zestawie) oraz PoE 802.3af (ale już nie 

802.3at), 

- maksymalny pobór mocy: 6W (zestawu rozszerzonego o dodatkowe przyciski: 

10W) 

Mocowanie - podstawka o regulowanej wysokości (przynajmniej 2 pozycje) 

- możliwość montażu na ścianie 

Funkcje fizycznych przycisków - przekazywanie połączenia(transfer), 

- książka telefoniczna, 
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- konferencja, 

- wstrzymanie rozmowy (hold), 

- regulacja głośności, 

- wiadomości, 

- odebranie połączenia na wybranej linii, 

- wykonanie połączenia z wybranej linii, 

- odebranie połączenia na zestawie słuchawkowym 

Ekran - kolorowy, o przekątnej co najmniej 10 cm i rozdzielczości (szer. x wys.) 

przynajmniej 320x240 punktów; 

- sygnalizacja wizualna o oczekujących wiadomościach głosowych 

Gniazdo słuchawkowe RJ9, przystosowane do współpracy z zewnętrznym zestawem słuchawkowym 

wyposażonym w EHS 

Zgodność z QoS: 802.1Q, 802.1p,ToS, DiffServ, MPLS 

W zestawie - kabel łączeniowy Ethernet, 

- rozciągliwy przewód łączący słuchawkę z aparatem, 

- zasilacz z wtykiem pasującym do gniazda 230V w standardzie E lub F 

Realizowane funkcjonalności - wstrzymywanie połączeń,  

- przekierowywanie połączeń (bezwarunkowe, przy braku odpowiedzi, gdy 

zajęty), 

- konferencje dla przynajmniej pięciu uczestników, 

- parkowanie połączeń, 

- przejmowanie połączeń kierowanych do innego abonenta w obrębie grupy, 

- klawisze szybkiego wybierania, 

- Busy Lamp Field (sygnalizacja zajętej linii) na klawiszach szybkiego 

wybierania,  

- obsługa zdalnej książki telefonicznej (LDAP lub XML), 

- połączenia oczekujące, 

- rejestr połączeń (z rozróżnieniem na odebrane, nieodebrane, wykonane), 

- możliwość konfiguracji układu sekretarsko-dyrektorskiego, 

- hot desking, 

- spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, 

- regulacja głośności dzwonka przychodzącej rozmowy, 

- regulacja głośności dźwięku podczas rozmowy, 

- możliwość konfiguracji serwerów redundantnych i/lub awaryjnych, 

- interfejs www do zarządzania aparatem z rozróżnieniem uprawnień dla 

użytkownika i administratora, 

- obsługa automatycznej konfiguracji zdalnej przez szyfrowany (AES lub 

Blowfish) plik wsadowy (zgodny z formatem TR-69 lub XML), umieszczony w 

sieci komputerowej w miejscu wskazanym przez usługę DHCP w opcji 66, 

- zdalna aktualizacja oprogramowania (przez interfejs www oraz samoczynnie 

ze zdefiniowanego serwera ftp lub tftp lub http), 

- obsługa wielu języków bez konieczności aktualizacji oprogramowania, zmiana 

języka komunikatów aparatu na poziomie dostępu użytkownika, dostępny język 

polski, 

- instalacja własnego oprogramowania, 

- obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 2.1, 

- rejestracja przechwyconych pakietów RTP na podłączony do urządzenia 

nośnik USB, 

- możliwość rozszerzenia aparatu o dodatkowe programowalne przyciski 

szybkiego wybierania, przejmowania połączeń lub BLF (o przynajmniej 

dodatkowych 80 przycisków). 

Parametry fizyczne - szerokość aparatu nie większa niż 25 cm, głębokość nie większa niż 10 cm, 

- waga urządzenia nie większa niż 1kg, 

- temperatura elementu słuchawkowego podczas pracy: nie większa niż 35oC. 

 
Aparaty telefoniczne 1. 2. 3. – wymagany jeden wspólny producent. 

Zestawienie ilościowe: 

LP Typ ilość 
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1 Stacja robocza - Graficzna 6 

2 Monitor IPS 8 

3 Stacja robocza - Standard 60 

4 Monitor TN 70 
5 Notebook 8GB (stacje zarządzające) 10 

6 Notebook 15" 30 

7 Aparat zaawansowany 2  

8 Dodatkowe klawisze szybkiego wybierania do Aparatu 

Zaawansowanego  

80 klawiszy (po 40 na 

każdy zamówiony aparat) 

9 Aparat standardowy 30 

10 Akcesoria dodatkowe (tab. 5.2) 1 kpl 

11 Thin client 10 

12 Czytnik kodów 1 

13 Zebra ZT-410   1 

 
Uwagi dotyczące zamówienia. 

 

- Wszystkie monitory dostarczone są z okablowaniem umożliwiającym podłączenie do dostarczanych w 

komplecie PC. 

- Wszystkie komputery wyposażone są w komplet okablowania, 

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nieużywany, z załączonymi 

opisami/instrukcjami w j. angielskim oraz j. polskim. Dostarczany sprzęt musi posiadać wszystkie 

certyfikaty i  atesty niezbędne do funkcjonowania w obrocie handlowym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego w miejsce przez Zamawiającego wskazane w 

ustalonym terminie. Do czasu protokolarnego odbioru sprzętu przy każdorazowej dostawie za 

dostarczany sprzęt odpowiada Wykonawca. 

- Wykonawca do swojej oferty winien załączyć szczegółowy wykaz oferowanych urządzeń (załącznik 5 a 

do SIWZ) wraz z ich specyfikacjami technicznymi. Wykaz sprzętu winien być załączony w formie 

papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. 

- Zamawiający zezwala na zastosowanie rozwiązań równoważnych jednakże oferowane urządzenia 

równoważne należy rozumieć jako urządzenia w stopniu minimalnym odpowiadające parametrom 

technicznym, wydajnościowym parametrom pierwotnie określonego przez zamawiającego sprzętu. 

 

Warunki serwisu 
 

1. W okresie 24 miesięcy  dostawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu  w trybie: 

a) Komputery PC/Notebooki - w przypadku awarii sprzęt zostanie naprawiony w trybie NBD -Następny 

Dzień Roboczy. W przypadku gdy sprzęt nie może zostać naprawiony wykonawca dostarczy w trybie 

NBD  sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż uszkodzony na czas naprawy. Całkowity czas 

potrzebny na naprawę nie może być dłuższy niż 5 dni.  

W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy  producent zmieni parametry sprzętu i dostawa rozwiązania 

identycznego nie będzie możliwa do zrealizowania, wykonawca dostarczy sprzęt o niegorszych 

parametrach od elementów wymienionych w SIWZ 

2. Zgłaszanie awarii może nastąpić przez telefon lub email. Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia emailem w ciągu 1h od momentu jego przyjęcia. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia rejestru zgłoszeń i przedstawienia na żądanie zamawiającego raportu zawierającego - datę 

zgłoszenia, opis zgłoszonej i rozpoznanej usterki, datę zamknięcia opis rozwiązani problemu. 

 

Wszystkie dostarczone przez wykonawcę komputery PC i notebooki będą miały przeinstalowany 

na dyskach twardych system operacyjny zgodnie z opisanymi wcześniej wymaganiami. 
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Wykonawca musi wraz ze sprzętem dostarczyć na nośnikach pendrive  obrazy ISO płyt instalacyjnych 

systemów operacyjnych i oprogramowania 

 

Harmonogram dostaw (wg tabeli Zestawienie ilościowe). 

Pozycje 1,2,5,6,7,8,9,10 do 30.03.2016 r. 

Pozycje 3,4  od 01.05.2016 - do 01.08.2016 - po 20 szt. w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.  

 
 


