
Załącznik nr 2.1. do SIWZ 
Załącznik do formularza ofertowego 

 
Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy 

 
Zestaw komputerowy (85 szt. w tym: 82 szt. obudowa SFF, 3 szt. obudowa Mini Tower) 
KOMPONENTY PARAMETRY WYMAGANE (MINIMALNE) PARAMETRY 

OFEROWANE1 
 

Procesor 4 rdzenie, wspieranie wirtualizacji, o 
wydajności równoważnej lub szybszej 
procesorowi typu i5-7500 min. 8000 pkt w 
banchmarku PassMark CPU 
(www.cpubenchmark.net) 

 

Płyta główna chipset rekomendowany przez producenta 
procesora; socket kompatybilny z procesorem 
z poz. 1; gniazda pamięci DDR4, złącza co 
najmniej: 1x GBit LAN, 4x SATA3,  
2x USB; 

 

Dysk 256 GB SSD  
Zainstalowana pamięć 16 GB DDR4  
Maksymalna wielkość 
pamięci 

32 GB  

Częstotliwość szyny 
pamięci 

2400 MHz  

Typ obudowy komputera 82 szt. SFF; 3 szt. Mini Tower  
Napędy wbudowane 
(zainstalowane) 

DVD±RW  

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s  
Interfejsy 6x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1x gniazdo wyjścia 

słuchawkowego, 1x gniazdo wejścia 
mikrofonowego, 1x RJ-45 (LAN), 2x 
DisplayPort, 1x HDMI, 1x wyjście liniowe 

 

Karta dźwiękowa   
Karta graficzna 
umożliwiająca 
jednoczesne podłączenie 
2 monitorów za pomocą 
łącza cyfrowego 

  

Mysz optyczna z rolką do 
przewijania 

  

Klawiatura    
System operacyjny MS Windows 10 Pro PL lub równoważny – 

przez równoważność Zamawiający rozumie 
pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany 
system operacyjny 

 

Narzędzie zdalnego 
dostępu do komputera  

technologia zarządzania i monitorowania 
komputerem na poziomie sprzętowym 
działająca niezależnie od stanu czy obecności 
systemu operacyjnego oraz stanu włączenia 
komputera podczas pracy na zasilaczu 
sieciowym AC, obsługująca zdalną 
komunikację sieciową w oparciu o protokół 
IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 

o zdalną konfigurację ustawień BIOS; 
o monitorowanie konfiguracji 

 

                                                           
1 W pozycjach: procesor, płyta główna, dysk, karta sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna, mysz, klawiatura, należy 
wskazać dodatkowo nazwę producenta oraz model. 



komponentów komputera - CPU, 
Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  

o zdalne przejęcie konsoli tekstowej 
systemu, przekierowanie procesu 
ładowania systemu operacyjnego z 
wirtualnego CD ROM lub FDD z  
serwera zarządzającego; 

o zdalne przejecie pełnej konsoli 
graficznej systemu tzw. KVM 
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) 
bez udziału systemu operacyjnego ani 
dodatkowych programów, również w 
przypadku braku lub uszkodzenia 
systemu operacyjnego; 

o nawiązywanie przez sprzętowy 
mechanizm zarządzania, zdalnego 
szyfrowanego protokołem SSL/TLS 
połączenia z predefiniowanym 
serwerem zarządzającym, w 
definiowanych odstępach czasu, w 
przypadku wystąpienia 
predefiniowanego zdarzenia lub błędu 
systemowego oraz na żądanie 
użytkownika z poziomu BIOS; 

o technologia zarządzania i 
monitorowania komputerem na 
poziomie sprzętowym powinna być 
zgodna z otwartymi standardami DMTF 
WS-MAN 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)  
oraz  DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/da
sh/); 

o wbudowany sprzętowo log operacji 
zdalnego zarządzania, możliwy do 
kasowania tylko przez upoważnionego 
użytkownika systemu sprzętowego 
zarządzania zdalnego; 

 

Gwarancja 36 miesięcy on-site, naprawa uszkodzonego 
sprzętu komputerowego przez autoryzowany 
serwis producenta w siedzibie Zamawiającego 
w następnym dniu roboczym po otrzymaniu 
zgłoszenia 

 

Certyfikat Zestawy komputerowe muszą posiadać co 
najmniej jeden certyfikat jakości na wyrób, 
wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą 
zgodnie z normą PN-EN 60950-1:2007 
„Urządzenia techniki informatycznej – 
Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania 
podstawowe” (lub odpowiednik: IEC 60950-
1:2005-MOD lub EN 60950-1:2006 IDT) 
 

 

 

 



Monitory – 159 szt. 

KOMPONENTY PARAMETRY WYMAGANE 
(MNIMALNE) 

PARAMETRY OFEROWANE 

Klasa produktu LCD/LED  
Technologia podświetlenia LED  
Typ matrycy IPS  
Powłoka Antyrefleksyjna  
Bezramkowy lub wąskoramowy 
wyświetlacz  

Dopuszczalna max. szerokość 
ramki (lewa i prawa strona) 
mierzona na zewnątrz: 6mm 

 

Format ekranu Panoramiczny 16:9  
Przekątna ekranu 23,8 cali  
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli  
Czas reakcji matrycy 6 ms (gray-to-gray)  
Jasność 250 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Podstawa z regulacją pozycji 
ekranu 

 TAK / NIE* 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln  
Złącza  HDMI, VGA  
Certyfikaty ENERGY STAR 6.0, EPEAT 

Gold, TCO, RoHS 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

Stojaki do montażu dwóch monitorów z możliwością montażu w pozycji pionowej  
i poziomej – 74 szt. 
KOMPONENTY PARAMETRY WYMAGANE 

(MNIMALNE) 
PARAMETRY OFEROWANE 

podstawa do ustawienia na 
biurku zapewniająca stabilność 
monitorów bez potrzeby 
dodatkowych zabezpieczeń 

 TAK / NIE* 

system prowadzenia 
okablowania monitorów 

 TAK / NIE* 

niezależny pochył obu ekranów 
w pionie i poziomie 

 TAK / NIE* 

pochylenie -85° - 15°  

kąt obrotu 180°  

rotacja ekranu PIVOT 90°  

regulacja wysokości 200 - 350 mm  

mocowanie wg standardu 
VESA  

min.: 75 x 75 mm, max.: 100 x 
100 mm 

 

waga max 10 kg  

kolor dopasowany do koloru 
obudowy zaproponowanych 
monitorów komputerowych 

 TAK / NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 



Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2016 OPEN No Level Government 
PL lub równoważne – 97 szt. 

Oprogramowanie biurowe 
Microsoft Office Standard 2016 
OPEN No Level Government 
PL lub równoważne 

1. Aplikacje zawarte w 
pakiecie: Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher, narzędzia Office 
Online – lub równoważne;  
2. Każda licencja 
przeznaczona do instalacji 
oprogramowania Microsoft 
Office Standard 2016 PL na 
jednym komputerze lub 
laptopie z prawem użytkowania 
nieograniczonym czasowo; 
3. przez równoważność 
Zamawiający rozumie pełną 
funkcjonalność, jaką posiada 
wskazane oprogramowanie;
  

 

 


