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Załącznik nr 5 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-/2016 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  

 

„Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, 

osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”. 
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Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZNiO 

1. Komputery 

1.1. Notebook 13" 

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 3900  pkt. 

Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 

Typ ekranu Matowy, 13,3 cala IPS LED 

Pamięć RAM Przynajmniej 4 GB DDR3 1600MHz  

Dysk twardy Min. 128GB w technologii SSD  

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarks PassMark - G3D Mark co najmniej 

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

Karta dźwiękowa Zintegrowana: Tak 

Karta sieciowa Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps 

Komunikacja Bluetooth 

Standard WLAN  802.11ac 

Złącza  DisplayPort  

VGA 

USB 3.0 (minimum 2 szt) 

Kensington 

Kamera internetowa Wbudowana, przynajmniej 1Mpix 

Mikrofon Wbudowany  

Wejście audio Tak 

Wzmocniona konstrukcja Tak 

Wskaźnik Touchpad 

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 1,30 kg (z baterią) 

Wymiary Nie przekraczające 304 mm szerokości, 200mm głębokości, 15 mm grubości 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Przystosowana torba Dostarczona z notebookiem 

Czas pracy na zasilaniu 

bateryjnym 

Minimum 560 minut 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

1.2. Notebook 14" 
Specyfikacja techniczna:   

Typ  Notebook 

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

najmniej 4 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 4320 pkt. 

Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 

Typ ekranu Matowy, 14 cali, Full HD IPS LED 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
https://www.eu-energystar.org/
http://www.cpubenchmark.net/
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Pamięć RAM Przynajmniej 8 GB DDR3 1600MHz z możliwością rozbudowy do 16 GB bez 

deinstalacji  modułów dostarczonych z notebookiem 

Dysk twardy Min. 256GB w technologii SSD  

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarks PassMark - G3D Mark co najmniej 

1076 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 

Modem G4 - LTE 

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 audio Tak 

Czytnik Smart Card Tak 

Technologia NFC Tak 

Wzmocniona konstrukcja Tak 

Podświetlana klawiatura 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 (z baterią) 

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

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Stacja dokująca Dostarczona z notebookiem 

Czas pracy na zasilaniu 

bateryjnym 

Minimum 560 minut 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

  

1.3. 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 4320 pkt. 

Przekątna ekranu Nie przekraczająca 15.6” 

Nominalna rozdzielczość minimum 1920 x 1080 

Typ ekranu 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  

http://www.videocardbenchmark.net/
https://www.eu-energystar.org/
http://www.cpubenchmark.net/
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Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/- z możliwością DualLayer 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarks PassMark - 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, Kensington 

Czytnik linii papilarnych Tak 

Czytnik kart pamięci 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 .: 378 x 264 x 25 mm 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Czas pracy na zasilaniu 

bateryjnym 

Minimum 560 minut 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 
 

1.4. 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 65W 

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

najmniej 6620 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 1080 FullHD 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 

Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowa co 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 

https://www.eu-energystar.org/
http://www.cpubenchmark.net/
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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 350W o napięciu AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) z 

wentylatorem 120mm o maksymalnej głośności pracy 14 dB 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

1.5. Komputer All-in-one 23 
Specyfikacja techniczna:   

Typ  Komputer All-In-One 

Procesor Co najmniej 2 rdzenie, co najmniej 4 wątków, pojemność pamięci cache L3 co 

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

monitorowania chłodzenia, wykonany w litografii maksymalnie 14 nm o 

maksymalnym TDP 15W, uzyskujący w teście PassMark CPU Mark 

(http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej 3900 pkt. 

Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 w formacie 16:9 

Typ ekranu 23 cale z podświetleniem LED, scalony z jednostką centralną 

Pamięć RAM Przynajmniej 8 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 16GB lub więcej 

Dysk twardy Min. 250GB w technologii SSD 

Karta graficzna Uzyskująca w testach VideocardBenchmarks PassMark - G3D Mark 

(http://www.videocardbenchmark.net/) co najmniej 750 pkt. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Karta sieciowa Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Mbps 

Komunikacja Bluetooth przynajmniej w wersji 4.0 

Standard WLAN  802.11a/b/g/n 

Napęd optyczny  DVD+/-RW 

Złącza  Wyjście HDMI, wejście HDMI 

USB – przynajmniej 5 szt. (z czego przynajmniej 1 USB 3.0 i przynajmniej 1 

USB Powered)  

Kensington 

Kamera internetowa Wbudowana, przynajmniej 2Mpix, przynajmniej 720p z przesłoną manualną 

Mikrofon Wbudowany  

Głośniki Przynajmniej 2 zintegrowane 

Złącze audio Tak 

Klawiatura qwerty Bezprzewodowa – w zestawie 

Mysz Bezprzewodowa – w zestawie 

Czytnik kart pamięci Zintegrowany, obsługujący standardy SD, SDHC, SDXC 

Regulacja podstawy Tak (zarówno kąt pochylenia jak i wysokość nad płaszczyzną roboczą) 

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 10 kg 

Wymiary Nie przekraczające 600 mm szerokości, 470 mm wysokości, 260 mm grubości 

Kolor Czarny lub srebrny lub czarno-srebrny 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

https://www.eu-energystar.org/
https://www.eu-energystar.org/
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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 

(MTBF):  

 >90000 godzin 

 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 ładowania 

systemu  

 od momentu włączenia do wyświetlenia okna logowania do systemu --

nie dłuższy niż 20 sekund 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

3.  Monitory 
3.1. Monitor TN 
Specyfikacja techniczna:   

Matryca TN LED 

Przekątna ekranu Minimum 22” 

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 

https://www.eu-energystar.org/
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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 

Gwarancja  3 lata dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia o kolejne lata 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

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, 

- dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie do etykiet Zebra 

Designer Pro (+ aktualizacja), 

- komplet sterowników. 

Obsługiwana długość wstęgi Przynajmniej 450 m 

Minimalna szybkość druku 10 (cali wstęgi na sekundę) 

Rozdzielczość druku Przynajmniej 600 punktów na cal kwadratowy 

Materiały do wydruku Zapewniające wydruk 10000 etykiet o zaczernieniu 5% 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

4.3. Drukarka wielofunkcyjna 
Z uwagi na posiadany przez zamawiającego sprzęt,  z powodów serwisowych oraz ujednolicenia bazy 

materiałów eksploatacyjnych zalecany jest dobór urządzenia z serii "Bizhub" K-M, lub dowolnego o 

parametrach podanych poniżej oferującego możliwość obsługi materiałów eksploatacyjnych takich jak 

w urządzeniu bizhub K-M 

Specyfikacja techniczna:   

Wyposażenie Skaner, drukarka, kopiarka, fax, praca grupowa m.in. przez sieć TCP/IP 

Ilość pamięci RAM Przynajmniej 2GB 

Ilość pamięci HDD Przynajmniej 250 GB 

Interfejsy komunikacyjne Ethernet przynajmniej 100Mbit/s, USB przynajmniej 2.0 

Pojemność papieru Przynajmniej 1000 stron 

https://www.eu-energystar.org/
https://www.eu-energystar.org/
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Dupleks drukarki  Tak  

Dupleks skanera Tak 

Pojemność wyjścia Przynajmniej 3300 stron 

Pobór energii Poniżej 1,5 kW 

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); SMB; SNMP; HTTP 

Transmisja faksu 

Analogowa 

i-Fax 

Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) 

IP-Fax 

  

Minimalna gramatura 

papieru 

52 g/m2Lub mniej 

Maksymalna gramatura 

papieru 

300 g/m2Lub więcej 

Sterowanie na stanowisku Dotykowy ekran LCD o przekątnej co najmniej 9 cali 

Prędkość druku / 

kopiowania / skanowania A4 

w kolorze 

Przynajmniej 22 strony / minutę 

Rozdzielczość kopiowania 

(dpi) 

Przynajmniej 600 x 600 

Format papieru A6-SRA3 

Tryby skanowania Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me) 

Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) 

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do skrzynki (HDD) 

Skanowanie do USB 

Skanowanie do WebDAV 

Skanowanie do DPWS 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy 

XPS; PPTX;  

Miejsca docelowe 

skanowania 

Wg. LDAP 

Tryby drukowania Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych 

plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie 

zadań; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie 

"Samokopiujący” 

Maks. ilość 

przechowywanych 

dokumentów 

Przynajmniej 10000 stron 

Rodzaje skrzynek 
Publiczne 

Osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem) 

Grupowe (z uwierzytelnianiem) 

Materiały eksploatacyjne 
Wraz z urządzeniem dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne (bez papieru) 

umożliwiające standardowy wydruk w czerni (zaczernienie 5%) dla 60 000 

kopii 

Certyfikaty Wymagane: ENERGY STAR ( https://www.eu-energystar.org/ ) 

 

4.4. Skaner A3 

Specyfikacja techniczna:  Skaner OpticBook A300 lub równoważny 

Technologia CCD 

Rozdzielczość optyczna 600 punktów/cal 

Rozdzielczość maksymlna 600 x 1200 punktów/cal 

Krawędź na książkę 2mm lub mniej 

Szybkość skanowania  2,5 sek. (Kolor, 300dpi, A3) lub szybciej 

https://www.eu-energystar.org/
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Obszar skanowania (szer. x 

dł.) 

304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), format A3 

Pobór mocy Mniej niż: 36 W (Praca), 8 W (Nieaktywny) 

Sposób podłączania USB 2.0 lub USB 3.0 

Protokół transmisji TWAIN 

Waga Nie więcej niż 8 kg 

Obsługiwane systemy 

operacyjne 

Microsoft Windows 7, 8, 10  

Oprogramowanie W zestawie: Sterowniki, program OCR, program do konwersji obrazów 

obsługujący formaty JPG,TIFF,BMP, PDF  

 

5.  Akcesoria dodatkowe: 

5.1. Akcesoria komputerowe 
Nazwa:  Specyfikacja techniczna: ilość 

Kabel sieciowy 0,3m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 0,3 

metra koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

30 

Kabel sieciowy 0,5m Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody) o długości 0,5 

metra koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

30 

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

metr koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

50 

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

metry koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

40 

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

metry koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

30 

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

metrów koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

10 

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

metrów koloru szarego kategorii 6 zakończony wtykami RJ45 

10 

Kabel sieciowy 

300m 

Przewód sieci komputerowej UTP (2x4 przewody drut) o 

długości 300 metrów koloru szarego kategorii 6 (szpula) 

1 

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

kategorii 6 + osłona wtyku RJ45 

100 

Karta WiFi Zewnętrzne bezprzewodowe urządzenie sieciowe pracujące 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 

metra 

10 

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 

15 

Zestaw klawiatura 

QWERTY i mysz 

bezprzewodowa 

Logitech WIRELESS COMBO MK270 lub porównywalna (pod 

względem układu klawiszy, radiowego wspólnego z myszą 

systemu komunikacji z komputerem, barwy czarnej z białymi 

napisami, zasilanie bateryjne – paluszki AAA) 

14 

Ładowarka do 

akumulatorów NiMh 

Automatyczna, pozwalająca naładowanie 1 do 8 (niezależnie) 

akuulatorów AAA / AA jednocześnie  

14 

Bateria AAA Sanyo Eneloop R03 AAA 800mAh BK-4MCCE/4T lub 

równoważne 

70 

Uchwyt ścienny do 

telewizora 

PROTONO PRT709 lub równoważny pod względem 

konstrukcji, koloru, wymiarów, maksymalnego udźwigu 

4 

Przewód HDMI Kabel HDMI o długości 6 metrów w wersji 1.4 lub wyższej 10 

Konwerter HDMI – 

Display Port 

Konwerter HDMI do Dispaly Port  6 
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5.2. Oprogramowanie 

Nazwa:  Specyfikacja techniczna: ilość 

Oprogramownaie 

biurowe do edycji 

tekstu i arkuszem 

kalkulacyjnym w 

wersji standard 

Rozszerzenie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji na 

pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2016 w polskiej wersji 

językowej lub oprogramowania w pełni zgodnego pod kątem 

posiadanych funkcji w tym pracy w Środowisku Microsoft Active 

Directory. Licencje i Oprogramowanie Wykonawca zamieści na 

używanym przez Zamawiającego portalu Microsoft Volume 

Licencing Service Center. 

Zamawiający spełnia wymagania uprawniające do korzystania z 

wersji edukacyjnej.  

60 

Oprogramownaie 

biurowe do edycji 

tekstu i arkuszem 

kalkulacyjnym w 

wersji professional 

Rozszerzenie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji na 

pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2016 w polskiej 

wersji językowej lub oprogramowania w pełni zgodnego pod 

kątem posiadanych funkcji w tym pracy w Środowisku Microsoft 

Active Directory. Licencje i Oprogramowanie Wykonawca 

zamieści na używanym przez Zamawiającego portalu Microsoft 

Volume Licencing Service Center. 

Zamawiający spełnia wymagania uprawniające do korzystania z 

wersji edukacyjnej.  

15 

Licencje 

użytkownika 

zdalnego dla systemu 

MS Windows Server 

2012 R2 

Rozszerzenie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji na 

Windows Server - User CAL 2012 lub w pełni zgodnego. 

Licencje Wykonawca zamieści na używanym przez 

Zamawiającego portalu Microsoft Volume Licencing Service 

Center. 

Zamawiający spełnia wymagania uprawniające do korzystania z 

wersji edukacyjnej. 

10 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-7/2016 
 

 

Zestawienie ilościowe: 
LP Typ ilość 

1 Stacja robocza – Standard (punkt 1.4) 4 

2 Monitor TN (punkt 3.1) 4 
3 Notebook 13" (punkt  1.1) 2 
4 Notebook 14" (punkt 1.2) 1 

5 Notebook 15" (punkt 1.3) 14 

6 Akcesoria dodatkowe (punkt 5.1) 1 kpl 

7 Terminal "0 client"/ "Thin client" (punkt 2) 15 

8 Skaner kodów kreskowych (punkt 4.1) 1 

9 Specjalistyczna drukarka do etykiet (punkt 4.2) 1 

10 Drukarka wielofunkcyjna (punkt 4.3) 1 

11 Skaner A3 (punkt 4.4) 2 

12 Komputer All-in-one (punkt 1.5) 65 

13 Oprogramowanie (pkt 5.2) 1 kpl 

 

Uwagi 
1. Do oferty należy dołączyć jej wersję elektroniczną oraz specyfikację techniczną 

zaoferowanego sprzętu a ponadto w wersji elektronicznej dołączyć szczegółową 

listę komponentów wchodzących w skład komputera PC oraz Notebook’a oraz 

All-In-One zawierającą producenta oraz model komponentu. Zestawienia 

ilościowe i cenowe  muszą zostać załączone w formie arkusza kalkulacyjnego 

edytowalnego w formacie xls/xlsx (Microsoft Office) lub ods (OpenOffice) lub 

odp (LibreOffice). 

2. Wszystkie monitory dostarczone są z okablowaniem umożliwiającym podłączenie do 

dostarczanych w komplecie PC. 

3. Wszystkie komputery, monitory, drukarki, muszą być wyposażone w komplet 

okablowania umożliwiającego podłączenie go do zasilania elektrycznego. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 wobec wykonawcy 
Wykonawca musi udokumentować posiadanie wykwalifikowanego zespołu technicznego  

oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,  tj.  dysponowania  minimum  3  

osobowym  zespołem, w skład którego wchodzą przynajmniej 2 osoby posiadające minimum 

2 letnie doświadczenie w pracy jako konserwator sprzętu komputerowego i posiadające 

doświadczenie w wykonywaniu nast. czynności: 

- konserwacja stacji roboczych, monitorów, laptopów; 
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Warunki serwisu 
1. W okresie 36 miesięcy  dostawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu  w trybie: 

2. W przypadku awarii sprzęt zostanie naprawiony w trybie NBD (Następny Dzień 

Roboczy). W przypadku gdy sprzęt nie może zostać naprawiony lub czas naprawy 

przekracza 1 dzień roboczy wykonawca dostarczy w trybie NBD (Następny Dzień 

Roboczy) sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony na czas 

naprawy. Całkowity czas potrzebny na naprawę nie może być dłuższy niż 5 dni a jeśli 

naprawa w tym czasie okaże się niemożliwa uszkodzony sprzęt zostanie wymieniony 

na nowy o nie gorszych parametrach. 

3. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy producent zmieni parametry sprzętu i 

dostawa rozwiązania identycznego nie będzie możliwa do zrealizowania, wykonawca 

dostarczy sprzęt o parametrach niegorszych od elementów wymienionych w SIWZ. 

4. Usługi serwisowe świadczone są w siedzibie zamawiającego, jeśli sprzęt wymaga 

przekazania do serwisu, to koszty związane z logistyką tj.  odbiorem sprzętu od 

Zamawiającego i zwrot do siedziby Zamawiającego  ponosi Wykonawca. 

5. Zgłaszanie awarii może nastąpić przez telefon na numer podany w ofercie lub email 

podany w ofercie. 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 i godzinę przyjęcia zgłoszenia, 

 opis zgłoszonej usterki 

 opis rozpoznanej usterki, 

 datę i godzinę zamknięcia zgłoszenia 

 opis rozwiązania problemu. 

- Wszystkie dostarczone przez wykonawcę komputery PC i notebooki będą miały wstępnie 

zainstalowany system operacyjny zgodnie z opisanymi wcześniej wymaganiami. 

- Wykonawca musi wraz ze sprzętem dostarczyć na nośnikach pendrive obrazy ISO płyt 

instalacyjnych systemów operacyjnych i oprogramowania. 

Termin dostawy 
1. Punkty: 1.1. ; 1.2 ; 1.3; 1.4 oraz 3.1. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

dostarczone będą do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.\ 

2. Punkty 2 ; 4 (w całości); 5 (w całości) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

dostarczone będą do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

3. Punkt 1.5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia dostarczone będą: 

30 sztuk:  nie wcześniej niż 15 dni roboczych  i nie później niż 20 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. 

35 sztuk:  nie wcześniej niż 30 dni roboczych  i nie później niż 35 dni roboczych od 

daty podpisania umowy.. 

 

 

 


