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Opis techniczny komputerów (26 szt.) 
 

Lp Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane 
parametry 

1 Model Podać nazwę producenta i model urządzenia: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Obudowa - Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu 
- Obudowa musi mieć możliwość zabezpieczenia wnętrza 
komputera oraz wszystkich slotów znajdujących się z tyłu 
obudowy przed niepowołanym dostępem za pomocą kłódki lub 
linki typu Kensington 
- Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW 
- Płyta musi posiadać min. 2 złącza SATA NCQ AHCI w tym 
minimum 1 złącze SATA III 6Gb/s wyprodukowaną przez 
producenta komputera  

 

3 Płyta Główna Gniazda: 
- min. 1 złącze PCI-Express 1x 
- min. 1 złącze PCI-Express 16x 
- min. 1xM.2 
Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu 

 

4 Procesor - minimum 4 rdzenie, 4 wątki 
- architektura 64 bit 
- cache minimum 6MB 
- wydajność punktowa wg niezależnego testu PASSMARK – 
minimum 8031 pkt (punkty na dzień 10-12-2019) 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi 
udostępnić Zamawiającemu licencjonowane 
oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz 
dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z 
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

 

5 Pamięć - minimum 8GB DDR4 2666MHz, z możliwością rozbudowy do 
minimum 32GB 
- jeden slot wolny 
- możliwość zamontowania pamięci bez użycia narzędzi 

 

6 Dyski twarde - Dysk SSD nie mniej niż 128GB   
7 Zasilacz - Wbudowany zasilacz o maksymalnej mocy pomiędzy 170W a 

200W, efektywność minimum 93% przy 50% obciążeniu  
- Certyfikat 80plus GOLD lub równoważny certyfikat wydany przez 
zewnętrzną niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikującą 
urządzenia zasilające. Przez równoważność Zamawiający rozumie 
potwierdzenie efektywności zasilacza minimum 93% przy 50% 
obciążeniu.  

 

8 System 
operacyjny 

- Licencja na system operacyjny z rodziny Windows w polskiej 
wersji językowej, w najnowszej dostępnej wersji z możliwością 
nieodpłatnego downgrade lub licencja na system operacyjny 
równoważny współpracujący w pełnym zakresie z kontrolerem 
Active Directory stosowanym przez zamawiającego. 
Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 
- Należy załączyć certyfikat HCL.  
- Partycja recovery na dysku twardym umożliwiająca odtworzenie 
systemu do ustawień fabrycznych bez dodatkowych nośników 

 

9 BIOS - zgodny ze specyfikacją UEFI  



 

 

- Możliwość startowania systemu z sieci 
- Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń z poziomu BIOSu: 
1. wszystkie karty sieciowe 
2. kontroler SATA 
3. funkcja SMART 
4. moduł TMP 
5. portów USB na froncie i tyle obudowy 
6. Wake-On-LAN 
- Możliwość blokady startu z innych urządzeń niż wbudowany dysk 
twardy 
- Możliwość ustawienia hasła dla użytkownika i administratora 
- Aktualizacja BIOS za pośrednictwem serwera producenta 
komputera jednostki 
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS  (gwarantujący utrzymanie 
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

10 Karta graficzna - Zintegrowana z płytą główną 
- Możliwość pracy na dwóch monitorach jednocześnie 
- Wsparcie DirextX 12 
- Wsparcie OpenGL 4.5 
- Obsługiwana rozdzielczość min. 1920x1080 

 

11 Bezpieczeństwo - Zintegrowany z płytą moduł sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi kluczami szyfrowania 
- TMP – minimum wersja 2.0 

 

12 Wbudowane 
porty 

- minimum 1 złącze cyfrowe DisplayPort 
- minimum 1 złącze VGA lub HDMI 
- gniazdo RJ45 
- minimum 4 porty USB 3.0 – w tym 2 z przodu obudowy 
- minimum 4 porty USB 2.0 

 

13 Sieć - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca WOL 

 

14 Multimedia - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High 
Definition 
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy 

 

15 Okablowanie - Kable zasilające 
- Kabel LAN STP/FTP kat.6 5m 

 

16 Klawiatura 
Mysz 

- Mysz i klawiatura tego samego producenta co komputer 
- Mysz i klawiatura na złącze USB 
- Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, minimum 
105 klawiszy w tym klawiatura numeryczna 
- Mysz optyczna USB, funkcja SCROLL, min. 1000dpi 

 

17 Inne Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności 
(lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnienie 
norm) w zakresie:  
deklaracja zgodności CE, certyfikat Energy Star 6.1 lub wyżej, 
certyfikat EPEAT na poziomie min. BRONZE (wymagany wpis 
dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym 
katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej i oświadczenie producenta) 
Powinny być wykonane/wyprodukowania w systemie zapewnienia 
jakości ISO 9001. 
- wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB, nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. 
- dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z 
oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, 
- wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i 
części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera 
na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą 
wpłynąć na warunki gwarancji, 

 



 

 

- wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy 
lub innego modyfikowania komputera na drodze producent – 
odbiorca, 
- Możliwość pobrania instrukcji, dokumentacji i sterowników ze 
strony producenta po podaniu modelu, podać adres strony 
producenta 

18 Wsparcie 
techniczne 

- 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 
- Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni roboczych 
przez 8 godzin w tygodniu przez cały rok, w języku polskim w dni 
robocze 

 

19 Gwarancja Minimum 24 miesięcy typu „On-Site” (realizowana w miejscu 
eksploatacji sprzętu) 
Gwarancja typu „next business day” – serwis następnego dnia 
roboczego 
- W przypadku awarii dysku dysk zostaje u użytkownika a serwis 
dostarcza nowy dysk 
- Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta 
komputera 
- Komputer nie będzie zabezpieczony plombami lub innymi 
elementami ograniczającymi dostęp do wnętrza 
- Możliwość rozbudowy lub zmiany konfiguracji komputera przez 
zamawiającego wykonywanymi zgodnie z wymogami 
technicznymi producenta 
- Możliwość sprawdzenia danych dotyczących gwarancji na stronie 
producenta 

 

20 Monitor - Przekątna nie mniej niż 21,5”,  
- Format ekranu 16:9  
- Czas reakcji nie większy niż 6ms 
- Katy widzenia: min. 178° w pionie i poziomie 
- Kontrast nie mniej niż 1:1000 
- rodzaj podświetlenia LED 
-spełniane normy jakościowe Energy Star 
- Rozdzielczość natywna min. 1920x1080 (Full HD) 
- Złącza: min. 1xVGA, DVI lub HDMI (w przypadku gniazda HDMI 
przejściówka DP > HDMI) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

………….…….. dn …………………….     ........................................................... 

podpis upełnomocnionego (-ych) 
przedstawiciela (-li) Wykonawcy 


