
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” KP-272-PNU-98/2020 Dostawa 
sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej 
 
1. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy.  
2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt został dostarczony, zainstalowany, uruchomiony 
przez Wykonawcę i sprawdzony w obecności Zamawiającego. 
 
3. Certyfikaty i standardy: 

 sprzęt musi być produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 
 potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, 
 deklaracja zgodności CE. 

 
4. Warunki gwarancji: 
 

 jeżeli nie podano inaczej, minimum 24 miesiące 
 świadczona na miejscu u klienta, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w 

siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - 
wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,  

 czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (NBD), 
 firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu lub należeć do 

sieci serwisowej producenta: należy wypełnić dane firmy serwisującej w 
formularzu ofertowym; brak podania w formularzu ofertowym danych 
serwisu posiadającego autoryzację producenta lub podanie danych 
serwisu, który nie posiada autoryzacji producenta i nie należy do sieci 
serwisowej producenta spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 
SIWZ. 

 w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego,  
 w razie konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego, dyski twarde 

podlegają wymontowaniu i pozostają u Zamawiającego. 
 
5. Wsparcie techniczne producenta. 
 Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, 

(ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie 
obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego 
urządzenia: 
- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 
oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, 
HDD, pamięć) 
- sprawdzenie czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji, 

 Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub 
modelu komputera 

 Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z 



sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 
 
6. Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które 

posiada następujące cechy: 
 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość 

dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 
systemu;  
 Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 

(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 
 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec 
v4 i v6; 
 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; 
 System działa w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 

użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które 
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu; 
 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 

dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych; 
 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 
czasowych; 
 System operacyjny posiada wbudowaną funkcjonalność rozpoznawania mowy, 

pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 
użytkownika; 
 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł do pracy grupowej uruchamiany ad- 

hoc w zależności od potrzeb; 
 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi; 
 Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
 System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania 

stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
 Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 

certyfikat EAL 4 dla systemu operacyjnego zarządzanych w sposób centralny; 
 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
 Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji; 
 System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 

zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 



 Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia 
aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
 Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
 Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na 

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe; 
 Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami  
 Udostępnianie modemu; 
 Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej; 
 Możliwość przywracania plików systemowych; 

 
Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części zamówienia: 
 

Część nr 1: Przenośny dysk zewnętrzny 4szt. 
Parametry Pojemność min. 5 TB; 

Format: 2,5’’-3,5”; 
Interfejs: min USB 3.0; 

Warunki 
gwarancji 

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej 
dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE, max 
40 pkt 

Waga max 400g 
Format: 2,5’’ 

 
20 

Gwarancja producenta min. 36 miesięcy  20 
SUMA:  

Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 
 
 

Część nr 2: Komputer stacjonarny z monitorem 34 szt. 
Typ Komputer laboratoryjny w obudowie MicroPC 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych oraz poczty elektronicznej, jako lokalna 
baza danych, stacja programistyczna 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.9600 pkt. na dzień 16.09.2020 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020 

Pamięć RAM Pamięć operacyjna: min. 8GB min. DDR4 min.2666 MHz możliwość rozbudowy do min. 
32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 

Pamięć masowa Pojemność minimum 256 GB, typu  PCIe NVMe SSD 
 

Grafika  Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz 
dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik na 



poziomie min. 1345 punktów. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Złącza i 
wyposażenie 

Wbudowane porty i złącza: 
Przedni panel: 

- co najmniej  2 porty USB 3.1 min Gen 1 (w tym co najmniej jeden typu C) 
- port audio: co najmniej 1x wyjście słuchawkowe lub 1 uniwersalne złącze audio 

Panel tylny: 
- porty wideo: min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 
- min. 4 x USB 3.1 Gen 1 
- port sieciowy RJ-45,  

Karta Wi-Fi obsługująca standardy co najmniej : 802.11. n/a c 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

Obudowa Obudowa typu MicroPC o sumie wymiarów max 41 cm. 
Zasilacz zew. o mocy max 90W 

System 
operacyjny  

Brak systemu operacyjnego 

BIOS - Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności  
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,  
5. Informacji o napędzie optycznym: model,  
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

 
Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze 

standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej.  

Warunki 
gwarancji 

Min. 3 letnia gwarancja 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 
Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.  
Gwarancja producenta obejmująca kompletną konfigurację dostarczonego komputera. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

- Deklaracja zgodności CE 

Elementy 
dodatkowe 

Zestaw uchwytów lub adapterów umożliwiających zintegrowanie jednostki centralnej 
komputera z monitorem. Sposób integracji nie może blokować dostępu do portów 
komunikacyjnych ani ograniczać możliwości regulacyjnych monitora. 

Kryteria oceny  

Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Co najmniej 2x USB min. 3.1 Gen2  20 



Min. 4-letnia gwarancja producenta  20 
Suma: 40 

Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 
 

Monitor  
Typ matrycy MVA, AMVA+, PVA lub IPS   
Przekątna ekranu Co najmniej 27 cale  
Rozdzielczość Min 1920 x 1080px 
Format ekranu 16:9 
Parametry podstawowe Jasność min. 250 cd/m2 

Kontrast standardowy: min  1000:1,  
Kąty widzenia(pion/poziom) - 178/178 stopni 
Czas reakcji matrycy - max. 6 ms 
Częstotliwość odświeżania:  min. 75 Hz 

Złącza Złącza co najmniej : 
- D-Sub (VGA) 
- Display Port 
- HDMI 
- min 2x USB 3.1 gen 1 

Ergonomia - Regulacja kąta obrotu min 90 o (-45 o;+45 o) 
- Regulacja pochylenia co najmniej od -5o do +20 o 
- obrót (Pivot): 90 o 
- Regulacja wysokości min 100 mm 

Liczba kolorów  Obsługa co najmniej 16milionów kolorów,  

Pobór mocy Typowy pobór mocy nie więcej niż 25 W 
W trybie oszczędzania energii: nie więcej niż 1W 

Warunki gwarancji Min. 2 letnia gwarancja  
Inne Dołączone kable co najmniej: 

zasilanie, HDMI, USB 3.0 
 
 

Część nr 3:  Laptop konwertowalny 2w1 – 3 sztuki 
Typ Laptop 2 w 1 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji inżynierskich, aplikacji 
graficznych, dostępu do Internetu, tworzenia dokumentacji technicznej w terenie, 
prowadzenia zajęć zdalnie, sprawdzania prac studenckich i nanoszenia poprawek  

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.6400 pkt. na dzień 
16.09.2020 r. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć operacyjna Minimum 8GB min. DDR4  
Parametry pamięci 
masowej 

Pojemność minimum 128 GB SSD  

Grafika i Ekran Typ Ekranu IPS z podświetleniem LED, dotykowy (min. 10 punktów 
dotykowych) 
Przekątna ekranu 12”-12,5”  



Rozdzielczość min. 1920x1280 , 
Karta graficzna zintegrowana z procesorem  osiągająca w teście PassMark - G3D 
Mark wynik min. 1050 pkt  Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu 
PassMark na dzień 16.09.2020 r. 

Wyposażenie 
multimedialne i 
obudowa 

karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
wbudowane głośniki stereo 
wbudowany podwójny mikrofon 
Kamera przednia min. 5 MP Full HD 1080p 
Tylny aparat min. 8 MP z obsługą wideo w rozdzielczości Full 1080p HD 

Bateria Pojemność min 38Wh  
Złącza i bezpieczeństwo Wbudowane porty i złącza: 

- min. 1 port USB-A 
- min. 1 port USB-C 
- gniazdo wyjścia słuchawkowego/wejścia mic. (combo) 3,5 mm 
- karta Wi-Fi zgodna z 802.11ac  
- moduł Bluetooth 5.0 
- czytnik kart micro/nano SD 
- Moduł szyfrujący TPM 

System operacyjny Microsoft Windows 10 PL 64 bit (lub równoważny) 
Parametry równoważności w opsie. 

Warunki gwarancji Min. 12 miesięczna gwarancja  
Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, 
wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 0 pkt jeśli 
dostawa spełnia na NIE, max 
40 pkt 

 Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark 
CPU Mark min.8900 pkt. na dzień 16.09.2020 r.Do 
dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający 
posłuży się wynikami testów zawartych w pliku 
„Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

 waga maksymalnie 0,8 kg 

 Klawiatura współpracująca z dedykowanym portem  

 Urządzenie typu 2 w1 umożliwiające odłączenie 
wyświetlacza i używanie go osobno w trybie tabletu 

 Dedykowane pióro do obsługi ekranu dotykowego min. 
4096 punktów nacisku 

 karta Wi-Fi zgodna z 802.11ax 

 min rozdzielczość  2736 x 1824px 

 Karta graficzna zintegrowana z procesorem  osiągająca w 
teście PassMark - G3D Mark wynik min. 1800 pkt  Do 
dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający 
posłuży się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki 
testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

 

30 



Wbudowane czujniki: 
- Czujnik światła otoczenia 
- Akcelerometr 
- Żyroskop 
- Kompas 

 

10 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
Część nr 4:  Laptop konwertowalny 2w1 – 1 sztuka 
Typ Laptop 2 w 1 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji inżynierskich, aplikacji 
graficznych, dostępu do Internetu, tworzenia dokumentacji technicznej w terenie, 
prowadzenia zajęć zdalnie, sprawdzania prac studenckich i nanoszenia poprawek  

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.6400 pkt. na dzień 
16.09.2020 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć operacyjna Minimum 8GB min. DDR4  
Parametry pamięci 
masowej 

Pojemność minimum 128 GB SSD  

Grafika i Ekran Typ Ekranu IPS z podświetleniem LED, dotykowy (min. 10 punktów 
dotykowych) 
Przekątna ekranu 12”-12,5”  
Rozdzielczość min. 1920x1280 , 
Karta graficzna zintegrowana z procesorem  osiągająca w teście PassMark - G3D 
Mark wynik min. 1050 pkt  Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu 
PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie 
multimedialne i 
obudowa 

karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
wbudowane głośniki stereo 
wbudowany podwójny mikrofon 
Kamera przednia min. 5 MP Full HD 1080p 
Tylny aparat min. 8 MP z obsługą wideo w rozdzielczości Full 1080p HD 

Bateria Pojemność min 38Wh  
Złącza i bezpieczeństwo Wbudowane porty i złącza: 

- min. 1 port USB-A 
- min. 1 port USB-C 
- gniazdo wyjścia słuchawkowego/wejścia mic. (combo) 3,5 mm 
- karta Wi-Fi zgodna z 802.11ac  
- moduł Bluetooth 5.0 
- czytnik kart micro/nano SD 
- Moduł szyfrujący TPM 

System operacyjny Microsoft Windows 10 PL 64 bit (lub równoważny) 
Parametry równoważności w opsie. 

Warunki gwarancji Min. 12 miesięczna gwarancja  
Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, 
wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 0 pkt jeśli 



TAK/NIE* dostawa spełnia na NIE, max 
40 pkt 

 Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU 
Mark min.8900 pkt. na dzień 16.09.2020.  Do dokonania 
oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu 
PassMark na dzień 16.09.2020” 

 waga maksymalnie 0,8 kg 

 Klawiatura współpracująca z dedykowanym portem  

 Urządzenie typu 2 w1 umożliwiające odłączenie 
wyświetlacza i używanie go osobno w trybie tabletu 

 karta Wi-Fi zgodna z 802.11ax 

 min rozdzielczość  2736 x 1824px 

 Karta graficzna zintegrowana z procesorem  osiągająca w 
teście PassMark - G3D Mark wynik min. 1800 pkt  Do 
dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający 
posłuży się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki 
testu PassMark na dzień 16.09.2020” 
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Wbudowane czujniki: 
- Czujnik światła otoczenia 
- Akcelerometr 
- Żyroskop 
- Kompas 

 

10 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 

Część 5: Komputer laboratoryjny – 10 sztuk 
Typ Komputer laboratoryjny w obudowie SFF (Small Form Factor) 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Procesor Wydajność obliczeniowa:  
Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.13400 pkt. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć RAM Pamięć operacyjna: min. 8GB min DDR4 min 2666 MHz możliwość rozbudowy do 
min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 

Pamięć masowa Pojemność minimum 256 GB, typu  PCIe NVMe SSD 
 

Grafika  Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 
oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 
wynik na poziomie min 1300 punktów. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 



Złącza i 
wyposażenie 

Wbudowane porty i złącza: 
Przedni panel: 

- min 2 porty USB 2.0 typu A 
- co najmniej  2 porty USB 3.1 min Gen 1 ( w tym co najmniej jeden typu C) 
- zainstalowana nagrywarka DVD +/-RW SLIM 
- port audio: co najmniej 1x wyjście słuchawkowe lub 1 uniwersalne złącze audio 
- czytnik kart pamięci  

Panel tylny: 
- porty wideo: min. 2 złącza DisplayPort 1.2 
- min. 4 x USB 3.1 Gen 1 ( ) 
- port sieciowy RJ-45,  
- porty audio: wyjście liniowe,  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL. 
Płyta główna, wyposażona co najmniej w: 

- min. 4 złącza DIMM z obsługą do min 64GB pamięci RAM 2666MHz  
- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD 
- kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID  1 
- 1 x PCIe x16 
- 1 x PCIe x4 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

Obudowa Obudowa typu Small Form Factor o sumie wymiarów max 75 cm posiadająca min.:  
- 1 półkę 5,25”  na napęd optyczny typu SLIM,  
- wewnętrzne półki  dla co najmniej 2 dysków 2,5” lub 1 dysku 3,5”  
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo 
producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez 
użycia narzędzi.  
Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 85% (80 Plus Bronze) 

System 
operacyjny  

bez systemu 

BIOS - Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności  
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,  
5. Informacji o napędzie optycznym: model,  
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, 
portów USB, , poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD,  funkcji 
TurboBoost, wirtualizacji  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku 
twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 
- Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia 



hasła na poziomie administratora.  
- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS 
przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze 
standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej 
Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na 
możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, 
monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz 
pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie 
operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS i dziennika zdarzeń, zdalna 
uruchamianie komputera. 

Warunki 
gwarancji 

Min 2 letnia gwarancja 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 
Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.  
Gwarancja producenta obejmująca kompletną konfigurację dostarczonego komputera. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym  
- Deklaracja zgodności CE 

Kryteria oceny 
Cena: 60%, Okres gwarancji: 40 % 
Gwarancja min. 36 miesięcy – 40 pkt 
24-35 miesięcy – 0 pkt 

 
 

Część nr 6: Komputer mobilny (laptop) – 1 sztuka 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb: aplikacji CFD, CAD i biurowych, 

obliczeń i analizy danych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, jako 
lokalna baza danych 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11000 pkt. na dzień 
16.09.2020 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 16 GB RAM, min. DDR4, Maksymalna obsługiwana ilość 
pamięci RAM min 32 GB 

Pamięć masowa Dysk SSD M.2 min. 480 GB 
Grafika i Ekran przekątna ekranu 15”-15,6’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca matowa z 

podświetleniem LED , IPS 
dedykowana (niezintegrowana) karta graficzna osiągającą w teście PassMark - G3D 
Mark min. 10000 punktów posiadająca min 6 GB pamięci własnej. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
wbudowane głośniki, wbudowana kamera internetowa; 
Min. 1 x gniazdo HDMI; 



Min. 1 x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe; 

Min 2 x USB typu A min. USB 3.0; 
Min 1 x USB typu C 
1 x gniazdo RJ-45 (Ethernet); 
Karta sieci WLAN zgodna z 802.11 ac 
Moduł Bluetooth 

Bezpieczeństwo Szyfrowanie TPM 
Waga Max 2.3 kg 
Gwarancja  Na okres min. 24 miesięcy 
Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Min. 3 x gniazdo USB typu A min. USB 3.0 
Min. 1x Mini Display Port 

 
40 

Suma: 40 
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 
Część nr 7: Komputer mobilny (laptop) – 4 sztuki 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, NX, Matlab, Abaqus), biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do 
Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych, zajęć 
zdalnych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11400 pkt. na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 16GB RAM , min. DDR4, min. 2666MHz, obsługa do min. 
32GB 

Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 500GB 
Grafika i Ekran Przekątna ekranu min. 15”-15,6’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080). 

Niezintegrowana z procesorem (dedykowana) karta graficzna, posiadająca własną 
pamięć o pojemności min.4GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark min. 
4200 pkt 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, wbudowane min dwa głośniki; 

- Min. 1x HDMI; 
- Co najmniej 2 porty USB typu A w tym min 1x 3.1 Gen. 1 w tym przynajmniej 
1 złączą z funkcją ładowania urządzeń (Powershare, Power Delivery, itp.) 
- Co najmniej 1x USB typ C z Thunderbolt 3 
- Min. 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe (combo) 
- Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 n/ac 
- Wielodotykowy touchpad 
- Czytnik kart pamięci; 
- Bluetooth  



- Podświetlana klawiatura układ QWERTY  
- Bateria o pojemności co najmniej 56Wh 
- Wbudowana kamera internetowa o jakości min HD (720p) 

System operacyjny Windows 10 Pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Bezpieczeństwo Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą 
Waga Max 2,1 kg z baterią 
Gwarancja  Na okres co najmniej 36 miesięcy. 

Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości 
minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Uzyskanie przez kartę w teście 
PassMark - G3D Mark co najmniej 
6950 pkt  
Do dokonania oceny spełniania 
warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku 
„Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020” 
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Waga max 1,80 kg  20 
Suma:  

Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 
 
Część  nr 8: Mobilna stacja robocza – 1 sztuka 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, NX, Matlab, Abaqus), biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do 
Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych, zajęć 
zdalnych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11400 pkt. na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 16GB RAM , DDR4, 2666MHz, obsługa do min. 32GB 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 500GB, 
Grafika i Ekran Przekątna ekranu min. 15”-15,6’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080). 

Niezintegrowana z procesorem (dedykowana) karta graficzna, posiadająca własną 
pamięć o pojemności min.4GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark min. 
4 200 pkt  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, wbudowane min dwa głośniki; 

- Min. 1x HDMI; 
- Co najmniej 2 porty USB typu A w tym min 1x 3.1 Gen. 1 w tym przynajmniej 
1 złączą z funkcją ładowania urządzeń (Powershare, Power Delivery, itp.) 
- Co najmniej 1x USB typ C z Thunderbolt 3 
- Min. 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe (combo) 
- Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 n/ac 



- Wielodotykowy touchpad 
- Czytnik kart pamięci; 
- Bluetooth  
- Podświetlana klawiatura układ QWERTY  
- Bateria o pojemności co najmniej 56Wh 
- Wbudowana kamera internetowa o jakości min HD (720p) 

System operacyjny Windows 10 Pro PL lub równoważny;  
Bezpieczeństwo Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą 
Waga Max 2,1 kg z baterią 
Gwarancja  Na okres co najmniej 36 miesięcy. 

Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości 
minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Uzyskanie przez kartę w teście 
PassMark - G3D Mark co najmniej 
6950 pkt  
Do dokonania oceny spełniania 
warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku 
„Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020” 
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Zainstalowana pamięć min. 32GB 
RAM , min. DDR4, min. 2666MHz, 
obsługa do min. 64GB 

 20 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 Część 9: Mobilna stacja robocza – 2 sztuki 
Zastosowanie   Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

dostępu do Internetu, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 
stacja programistyczna 

Matryca  15-16” IPS o rozdzielczości min. 1920x1080 (FHD) 
Procesor  Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.14000pkt. 

na dzień 16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020” 

Pamięć RAM  Pamięć operacyjna: min. 32GB min. DDR4 min. 2666 MHz 
możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na 
dalszą rozbudowę 

Pamięć masowa  Pojemność minimum 512GB, typu  PCIe NVMe SSD 
Grafika   Dedykowana (niezintegrowana) karta graficzna do zastosowań 

profesjonalnych ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 
4.5 oraz dla rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz osiągająca w 
teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie min 11000 punktów 
na dzień 16.09.2020.   



Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020” 
Karta graficzna przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z 
obsługą: 
- Sprzętowa obsługa płaszczyzn przekroju 
- Obsługa sprzętowa, bez straty wydajności, do 4 wydzielonych 
obszarów w aplikacjach CAD 
- obsługa technologii CUDA  
 

Złącza i 
wyposażenie 

 Wbudowane porty i złącza: 
- min 2 porty USB 3.1 typu A 
- port audio: co najmniej 1x wyjście słuchawkowe lub 1 

uniwersalne złącze audio 
- port HDMI 
- czytnik kart pamięci  
- port sieciowy RJ-45,  1 Gb Ethernet 
- porty audio: wyjście liniowe,  
- karta wifi min 802.11 ac 

 
System operacyjny   Microsoft Windows 10 PRO PL 64 bity lub równoważny 

Parametry równoważności w opisie. 
Warunki gwarancji  Min. 3 letnia gwarancja 

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji 
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
Gwarancja producenta obejmująca kompletną konfigurację 
dostarczonego komputera. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadać stosowny certyfikat 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z oferowanym systemem operacyjnym  
Deklaracja zgodności CE 

 Kryteria Oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości 
minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, 
jeśli 
dostawa 
spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli 
dostawa 
spełnia na 
NIE, max 
40 pkt 

• min. 4 złącza DIMM z obsługą do min 128GB pamięci RAM Non-ECC  5 
• matryca typu IPS o rozdzielczości min. 3840 x 2160  15 
•Złącza wbudowane: 
- min. 1x HDMI;  
- min. 2x USB-C Thunderbolt 3 
- min. 1x Mini DisplayPort 1.4 
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Część 10: Mobilna stacja robocza – 1 sztuka 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, NX, Matlab, Abaqus), biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do 
Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11480 pkt. na dzień 
16.09.2020 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020 

Pamięć RAM min. 32GB, DDR4, min. 2666MHz, min. 2 sloty wolne, obsługa do min. 64GB 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD, M.2 PCIe, NVMe, min. 512GB 
Wyświetlacz Przekątna ekranu min. 17”, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca 

matowa z podświetleniem LED, powłoka przeciwodblaskowa 

Grafika Niezintegrowana z procesorem (dedykowana) karta graficzna, osiągająca w teście 
PassMark - G3D Mark min. 6350 pkt na dzień 16.09.2020 z własną pamięcią min. 
4GB. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie 
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: 
karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 
wbudowany min. jeden głośnik 
Porty: 
co najmniej 1 × uniwersalne gniazdo audio (tzw. combo jack) 
co najmniej 1 × Mini DP 1.4 
co najmniej 1 × HDMI 
co najmniej 1 × RJ45 1GB Ethernet 
co najmniej 2 × USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A w tym co najmniej 1 port z 
funkcja dostarczania zasilania (PowerShare, Charging Port, itp.) 
co najmniej 2 × Thunderbolt 3.0 
Inne: 
karta sieci WLAN obsługująca co najmniej standard IEEE 802.11ax 
bluetooth min. v. 5.0 
wielodotykowy touchpad 
czytnik kart pamięci 
podświetlana klawiatura układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury 
numerycznej 
bateria o pojemności min. 95Wh 
wbudowana kamera internetowa o jakości min. HD (720p) 
wbudowany czytnik linii papilarnych 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Bezpieczeństwo Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą 
Waga Max 3,3 kg z baterią 
Gwarancja  Na okres co najmniej 36 miesięcy 

 

Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej Dostawa Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 



 
 
 

Część 11: Mobilna stacja robocza – 3 sztuki 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, NX, Matlab, Abaqus), biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do 
Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna baza danych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11480 pkt. na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Pamięć RAM min. 32GB, DDR4, min. 2666MHz, min. 2 sloty wolne, obsługa do min. 64GB 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD, M.2 PCIe, NVMe, min. 512GB 
Wyświetlacz Przekątna ekranu min. 17”, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca 

matowa z podświetleniem LED, powłoka przeciwodblaskowa 

Grafika Niezintegrowana z procesorem (dedykowana) karta graficzna, osiągająca w teście 
PassMark - G3D Mark min. 6350 pkt na dzień 16.09.2020.  z własną pamięcią 
min. 4GB. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020” 

Wyposażenie 
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: 
karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 
wbudowany min. jeden głośnik 
Porty: 
co najmniej 1 × uniwersalne gniazdo audio (tzw. combo jack) 
co najmniej 1 × Mini DP 1.4 
co najmniej 1 × HDMI 
co najmniej 1 × RJ45 1GB Ethernet 

dostawie, wartości minimalne spełnia 
TAK/NIE* 

0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Uzyskujący w teście wydajności PassMark 
CPU Mark min.15600 pkt. na dzień 16.09.2020.  
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020” 
Uzyskanie przez kartę w teście PassMark - 
G3D Mark co najmniej 10190pkt  na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020” 

 

30 

Technologia panelu wyświetlacza WVA, gama 
barw 100% DCI-P3, luminancja co najmniej 
500 nits 

 
10 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 



co najmniej 2 × USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A w tym co najmniej 1 port z 
funkcja dostarczania zasilania (PowerShare, Charging Port, itp.) 
co najmniej 2 × Thunderbolt 3.0 
Inne: 
karta sieci WLAN obsługująca co najmniej standard IEEE 802.11ax 
bluetooth min. v. 5.0 
wielodotykowy touchpad 
czytnik kart pamięci 
podświetlana klawiatura układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury 
numerycznej 
bateria o pojemności min. 95Wh 
wbudowana kamera internetowa o jakości min. HD (720p) 
wbudowany czytnik linii papilarnych 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Bezpieczeństwo Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej sprzęt przed kradzieżą 
Waga Max 3,3 kg z baterią 
Gwarancja  Na okres co najmniej 36 miesięcy 

 
 
 
 

 
 

Część 12: Komputer przenośny laptop – 1 sztuka 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, Leica Cyclone, V-Ray, Sketchup, Unrile Engine), biurowych, aplikacji 

Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej 
dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Uzyskujący w teście wydajności PassMark 
CPU Mark min.15600 pkt. na dzień 16.09.2020.  
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020” 
Uzyskanie przez kartę w teście PassMark - 
G3D Mark co najmniej 10190pkt  na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020.  ” 

 

30 

Technologia panelu wyświetlacza WVA, gama 
barw 100% DCI-P3, luminancja co najmniej 
500 nits 

 
10 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 



edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, 
lokalna baza danych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11450 pkt. na dzień 
16.09.2020.  .   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 32 GB RAM, min. DDR4, min. 2666MHz 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 1 TB, 
Grafika i Ekran przekątna ekranu 15” – 16’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca 

matowa z podświetleniem LED,  
karta graficzna dedykowana (niezintegrowana) osiągającą w teście PassMark G3d 
Mark min. 2050 punktów na dzień 16.09.2020.  z własną pamięcią min. 2 GB 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki; 
Min. 1x HDMI; 
Co najmniej 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A w tym co najmniej 1 port z 
funkcja dostarczania zasilania (PowerShare, Charging Port , itp.) 
1x wyjście audio słuchawkowe /wejście mikrofonowe (tzw. combo jack) 
Czytnik kart pamięci; 
Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 n/ac 
Wielodotykowy touchpad 
Bluetooth  min v. 4.0 
Podświetlana klawiatura, układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury 
numerycznej; 
Bateria o pojemności co najmniej 68 Wh 
Wbudowana kamera internetowa o jakości min HD (720p) 

System 
operacyjny 

Windows 10 pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Bezpieczeństwo Możliwość zabezpieczenia linką przed kradzieżą 
Waga Max 3,0 kg z baterią 
Gwarancja  na okres  co najmniej  24 miesięcy 
Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Złącza  : 
Co najmniej 1x Thunderbolt 3 

 40 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 

Część 13: Komputer przenośny laptop – 1 sztuka 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, Leica Cyclone, V-Ray, Sketchup, Unrile Engine), biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, 



lokalna baza danych. 
Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11450 pkt. na dzień 

16.09.2020.  .   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 32 GB RAM , min. DDR4, min. 2666MHz 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 512 GB, 

Dodatkowy dysk HDD, SATA III, AHCI, 2,5”, min. 2 TB 
Grafika i Ekran przekątna ekranu 15” – 16’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca 

matowa z podświetleniem LED, karta graficzna dedykowana (niezintegrowana) 
osiągającą w teście PassMark G3d Mark min.11300 punktów na dzień 16.09.2020.  
z własną pamięcią min. 4GB 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki; 
Min. 1x HDMI; 
Co najmniej 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A w tym co najmniej 1 port z 
funkcja dostarczania zasilania (PowerShare, Charging Port , itp.) 
1x wyjście audio słuchawkowe /wejście mikrofonowe ( tzw. combo jack) 
Czytnik kart pamięci; 
Min. 1xRJ45 Ethernet 
Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 n/ac 
Wielodotykowy touchpad 
Bluetooth  min v. 4.0 
Podświetlana klawiatura, układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury 
numerycznej; 
Bateria o pojemności co najmniej 90 Wh (watów na godzinę) 
Wbudowana kamera internetowa o jakości min. HD (720p) 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Myszka bezprzewodowa: 
- sensor: laserowy, 
- rozdzielczość: min. 4000 dpi, 
- liczba przycisków min: 7, 
- wbudowany akumulator, 
- profil: praworęczny, 
- programowalne przyciski, 
- główny scroll z regulowanym oporem 
Klawiatura bezprzewodowa: 
- rodzaj przełączników: membranowe, 
- niski profil klawiszy 
- Interfejs: 2,4GHz , Bluetooth 
- wydzielony blok klawiatury numerycznej 
- klawisze multimedialne, 
- wbudowany akumulator 

System 
operacyjny 

Windows 10 pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Bezpieczeństwo Możliwość zabezpieczenia linką przed kradzieżą 
Waga Max waga wyjściowa według producenta 2,6 kg z baterią 
Gwarancja  na okres  co najmniej  24 miesięcy. 



Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Złącza  : 
Co najmniej 2x Thunderbolt 3 
Co najmniej 1x USB 3.1 Type-C Gen 1 (z 
funkcją dostarczania zasilania) 

 40 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
Część 14: Komputer przenośny laptop – 1 sztuka 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji CAD/CAM/CAE 

(SolidEdge, Leica Cyclone, V-Ray, Sketchup, Unrile Engine), biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, 
lokalna baza danych. 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności PassMark CPU Mark min.11500pkt. na dzień 
16.09.2020.   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć RAM Zainstalowana min. 32 GB RAM , min. DDR4, min. 2666MHz 
Pamięć masowa Podstawowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 1 TB, 
Grafika i Ekran przekątna ekranu 15” – 16’’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca 

matowa z podświetleniem LED, karta graficzna dedykowana (niezintegrowana) 
osiągającą w teście PassMark G3d Mark min. 3600 punktów z własną pamięcią 
min 4GB na dzień 16.09.2020.  . 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki; 
Min. 1x HDMI; 
Co najmniej 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A w tym co najmniej 1 port z 
funkcja dostarczania zasilania 
1x wyjście audio słuchawkowe /wejście mikrofonowe ( tzw combo jack) 
Czytnik kart pamięci; 
Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 n/ac 
Min. 1x RJ-45 1 Gb Ethernet 
Wielodotykowy touchpad 
Bluetooth  min v. 4.0 
Podświetlana klawiatura, układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury 
numerycznej; 
Bateria o pojemności co najmniej 68 Wh 
Wbudowana kamera internetowa o jakości min. HD (720p) 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Myszka bezprzewodowa: 
- sensor: laserowy, 
- rozdzielczość: min. 4000 dpi, 
- liczba przycisków: 7, 
- akumulator: wbudowany, 



- profil: praworęczny, 
- programowalne przyciski, 
- główny scroll z regulowanym oporem 
Klawiatura bezprzewodowa: 
- rodzaj przełączników: membranowe, 
- Interfejs: 2,4GHz , Bluetooth 
- profil klawiszy: niski 
- klawisze numeryczne: TAK, 
- klawisze multimedialne: TAK, 
- zasilanie: wbudowany akumulator 

System 
operacyjny 

Windows 10 pro PL lub równoważny 
Parametry równoważności w opisie.  

Bezpieczeństwo Możliwość zabezpieczenia linką przed kradzieżą 
Waga Max 2,5 kg z baterią 
Gwarancja  na okres  co najmniej  24 miesięcy. 
Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

Złącza  : 
Co najmniej 1x Thunderbolt 3 
Co najmniej 3x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 

 40 

Suma:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 
Część nr 15: Router WiFi – 1 sztuka 
 
 



 
 
 
 
 
Część nr 16: Router WiFi – 1 sztuka 
 
Router powinien mieć cechy nie gorsze niż: 

Dane techniczne  

Anteny: minimum 2x zewnętrzne 
Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4GHz, 5GHz 
Liczba portów LAN: 4 
Liczba portów WAN: 1 
Szybkość portów LAN: 10/100Mbps 
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej co najmniej: 733Mbps 
Obsługa Wi-Fi w standardach co najmniej IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11ac 
Typ Portów LAN / WAN : RJ45 
Obsługiwane typy sieci komórkowe: 3G, XDSL, 4G 
Wejście na kartę SIM 
Wbudowany Firewall 
Szyfrowanie: WPA, WPA2, WEP 
Wbudowany VPN 
Obsługa  WPS 
Zarządzanie: Przeglądarka WWW 



 
Gwarancja: min. 24 miesiące 
 
Kryteria oceny: 
Cena 60% 
Okres gwarancji min. 36 miesięcy – 40 % 
 
 
 
Część nr 17: Zestaw serwerowy - 1 sztuka 
Zestaw serwerowy do przechowywania dużej ilości danych pracujący w macierzy dyskowej 
składającej się z 4 dysków dających pojemność użytkową macierzy  min 30 TB przy użyciu 
RAID5. 
Serwer NAS spełniający wymagania sprzętowe: 



Obudowa  Typu: Tower 
Pamięć RAM Min. 4 GB  DDR3L non-ECC SODIMM  z możliwością rozszerzenia do 

8GB 
Architektura 
procesora 

64bit 

Pamięć podręczna  Min. 2x M.2 NVMe SSD 500GB zamontowana w urządzeniu  
Ilość obsługiwanych 
dysków 

Minimum 4 dysków SATA III o pojemności min  10TB każdy; 
Możliwość rozbudowy o kolejne moduły z jednostką rozszerzającą,  

Zainstalowana 
pamięć masowa 

Min. 4 dyski HDD, SATA III o pojemności min 10TB każdy i posiadające 
parametry co najmniej: 
- pamięć podręczna min 256MB 
- prędkość obrotowa co najmniej 5400 obr./min 
- niezawodność MTBF min 1 000 000 godz. 
- dedykowany do zastosowań NAS 

Interfejsy sieciowe Min. 2 x Gigabit RJ45,  z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania 
awaryjnego 

Porty Min : 2x USB 3.0 
Min 1 x PCIe Gen2 (x2) 

Wskaźniki LED Kontrolki LED Status/Power, LAN,  HDD 1-4 
Obsługa RAID Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5 ,6, 10,. Możliwość skonfigurowania 

Global Spare Disk. 
Funkcje RAID Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID. 
Szyfrowanie Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. 
Obsługiwane 
Systemy Operacyjne 

Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 
R2/2012/2012R2, Apple Mac OS X, Linux i UNIX lub równoważne. 
Parametry równoważności w opisie. 

Protokoły SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, 
LDAP, AFP,WebDAV 

Usługi Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer 
wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, 
Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie 
pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Replikacja w czasie 
rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer 
TFTP, Server VPN, IoT Station, Migawki 

Zarządzanie 
dyskami 

SMART, sprawdzanie złych sektorów 

Język GUI Co najmniej Polski, Angielski 
Gwarancja i serwis Gwarancja min. 36 miesięcy  

 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć dokument 
podpisany przez polskiego dystrybutora (wymagany certyfikat producenta 
stwierdzający prowadzenie dystrybucji w danym kraju), że przejmują oni 
obowiązek świadczenia usług gwarancyjnych w wypadku 
niewywiązywania się z obowiązków lub upadłości oferenta. 

 Pobór mocy Maksymalnie 57 W (praca) / 34 W (hibernacja dysków) 
System plików Dyski wewnętrzne (hot-swap) Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, EXT4, 

EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT – (Access do nabycia osobno w Centrum 
pakietów) 

Dodatkowe Dołączony do serwera zasilacz awaryjny UPS o parametrach (minimalne): 



 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia 
na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na 
NIE,  
max 40 pkt 

Zainstalowana pamięć RAM min. 8GB  15 
Min. 1x Złącze e-SATA  10 
Gwarancja min. 5 lat  15 

Suma: 40 
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 

Część 18: Serwer obliczeniowy – 1 sztuka 
Procesor Uzyskujący w teście wydajności Passmark CPU Mark min. 65000pkt. na 

dzień 16.09.2020.  r.  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć RAM Zainstalowana pamięć min. 256 GB, o częstotliwości taktowania min. 2666 
MHz , typ pamięci DDR4 

Obudowa Obudowa typu rack o wysokości 2U-4U  
- szyny montażowe do montażu serwera w szafie rackowej 19” 

Grafika Karta graficzna do zastosowań profesjonalnych osiągająca w teście 
wydajności Passmark GPU Mark  min. 3600pkt na dzień 16.09.2020.  . 
Posiadająca min 4x mDP pozwalająca podłączyć jednocześnie 4 monitory o 
rozdzielczości 4096x2160 @ 60Hz (4K) 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Złącza - min 1x  1Gb Ethernet RJ45 

wyposażenie - możliwość komunikacji z serwerem. Posiadający możliwość wyłączania 
serwera przy braku prądu, a potem włączenie go.  
- Topologia UPS Line-Interactive    
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc  1400    
- Moc rzeczywista  700    
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  150    
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)  280    
- Częstotliwość danych wejściowych  50/60    
- Regulacja częstotliwości wyjściowej 50/60    
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Tak    
- Typy wyjść AC - C13 coupler    
- Wtyczka - C14 coupler    
- Ilość gniazd sieciowych  - 6    
- Porty modemu rj-11 - 2     
- Dołączone oprogramowanie umożliwiające łatwe i bezpieczne wyłączanie 
systemu za pośrednictwem mechanizmów zarządzania zasilaniem. 
 



min. wymagania - min 1x  10Gb Ethernet RJ45 
- złącza USB, co najmniej 4 szt. USB 3.1 gen 2 
- złącza USB, co najmniej 4 szt. USB 3.1 gen 1 
Płyta główna posiadająca złącza wew co najmniej:  
- min 4x SATA III 
Płyta główna pozwalająca na podłączenia równocześnie min 4x dysk SSD M.2 
NVMe PCIe 4.0 

Pamięć masowa Zamontowane dyski:   
Min. 1x Dysk HDD o pojemności 6TB,  SATA III 
Min. 3x dysk SSD o pojemności 1TB M.2 PCIe 4.0 o parametrach odczyt min 
4 GB/s , zapis min 3,5 GB/s 
Dysk SSD o pojemności min. 1TB SATA o parametrach odczyt/zapis min 
550/500 MB/s 

Kontroler RAID obsługa RAID typu 0,1,10  
obsługiwane rodzaje dysków min : SSD, SATA 

Wyposażenie 
dodatkowe 

- Napęd DVD +-RW  
Zasilacz min 650 W, sprawności min 90% potwierdzona odpowiednim 
certyfikatem 

Gwarancja  Minimum 36 miesięcy 
 

Parametry dodatkowo punktowane Spełnia 
TAK/NIE 

Liczba pkt, jeśli 
TAK, 
0 pkt jeśli NIE,  

Zaoferowany procesor o ilości wątków min. 128   30 
 
 

 
Parametry odczytu/zapisu dysków SSD M.2 na poziomie 
odczyt min 4,5 GB/s , zapis min 4 GB/s 
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Suma: 40 
 
 
 

Część 19: Stacja robocza – 2 szt. 
Typ  Jednostka obliczeniowa - wydajna stacja robocza wraz z monitorem, 

klawiaturą oraz myszą komputerową.  
Procesor  Osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 19000 punktów na dzień 16.09.2020.  r.  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020.  ” 

Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB min. DDR4 min. 2666 MHz, możliwość rozbudowy do 
min. 128GB RAM 

Pamięć masowa  Min. 1x dysk typu SSD o pojemności min. 500GB, interfejs: PCIe 
M.2 , NVMe,  
Min. 1x dysk typu HDD o pojemności min. 2 TB, prędkość obrotowa 
co najmniej 5400 obr./min. Interfejs SATA III  



Grafika  Karta graficzna - dedykowana (niezintegrowana) , przeznaczona do 
zastosowań profesjonalnych, osiągająca w teście PassMark - G3D 
Mark wynik min. 4 200 punktów na dzień 16.09.2020.  r. i 
posiadająca pamięć własną o pojemności min. 2 GB GDDR5  i min 4 
porty mDP 
Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12.0,  
Obsługująca oprogramowania CAD, CAE.  
Karta graficzna przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z 
obsługą: 
- Sprzętowa obsługa płaszczyzn przekroju 
- Obsługa sprzętowa, bez straty wydajności, min 4 wydzielonych 
obszarów w aplikacjach CAD 
- obsługa technologii CUDA  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020.  ” 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition (HD) Audio.  

Obudowa  Obudowa typu Tower zdolna pomieścić: 
- co najmniej 2x dysk  2,5”  
- min 1x dysk SSD z interfejsem M.2 2280  
Zasilacz o mocy min. 460W  

Bezpieczeństwo  - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny 
układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).  

Warunki gwarancji  Min. 36 miesięcy. 
System operacyjny  Brak systemu.  
Wyposażenie  Wbudowane porty i złącza minimum:  

PRZÓD:  
- czytnik kart SD, nagrywarka płyt DVD-RW 
- min 2xUSB Typ A w tym min 1x USB 3.2 Gen1, 
- min 1xUSB 3.2 Typ C Gen2,  
- min 1 złącze audio tzw combo (słuchawki/mikrofon) 
 
TYŁ: 
- min 6xUSB Typ A w tym min 2x USB 3.2 Gen1 
- min 1 x port sieciowy RJ-45 min 1GB Ethernet  
- port audio: wyjście line-out/ wejście line-in   
- min 2 szt. PS/2  
- min. 4 porty mDP z tyłu obudowy (wyjścia karty graficznej),  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
zewnętrznych konwerterów, przejściówek, HUB-ów itp.  
 
- Złącza wew. :  
Min 1 złącza PCIe x16 Gen3  
Min 1 złącze  PCIe x4 Gen3  
 
Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB 
z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)  



Monitor  Monitor o minimalnych wymaganiach:  
Rozmiar minimum 27", matryca LED 
Rozdzielczość min. 2560 x 1440,  
Jasność min.: 350 cd/m2,  
Powłoka matrycy: matowa,  
Kontrast statyczny min.: 1000:1,  
Odświeżanie obrazu: min. 60Hz 
Czas reakcji max 4 ms 
Wbudowane głośniki  min 2x2W 
Obsługiwane złącza co najmniej : HDMI, DP, 2xUSB 3.0 ,  
Ergonomia: regulacja wysokości, pochylenia i obrotu, obrotowy 
ekran (Pivot) 
Pobór mocy podczas pracy : max 35 W,  
Dostarczony kabel zasilający oraz kabel DP , kabel HDMI, Kabel 
USB 
Gwarancja min 36 miesięcy 

 

Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na 
NIE, max 40 pkt 

Procesor osiągający w  teście PassMark CPU 
Mark wynik min. 24000 punktów na dzień 
16.09.2020.  r. 
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020.  ” 
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Posiadane porty USB z przodu obudowy: 
- min. 2xUSB 2.0 Typ A 
- min. 1xUSB 3.2 Typ A Gen1,  
- min. 1xUSB 3.2 Typ C Gen2, z możliwością 
udostępniania zasilania 
Posiadane porty USB z tyłu obudowy: 
- min. 6xUSB Typ A w tym min 2x USB 3.2 
Gen2 
 
Obudowa pozwalająca pomieścić: 
- co najmniej 4x dysk  2,5” 
- min. 1x dysk SSD z interfejsem M.2 2280  

 20 

Parametry punktowane monitora: 
- czas reakcji max 1 ms 
- odświeżanie obrazu: min. 75Hz 
- technologia ochrony oczu:  redukcja 
migotania (Flicker free), filtr światła 
niebieskiego 

 5 

Suma: 40 



 
 

Część 20: Stacja robocza – 1 szt. 

Typ 
Jednostka obliczeniowa - wydajna stacja robocza. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Procesor 

Procesor osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU 
Mark wynik min. 8500 punktów na dzień 16.09.2020.  r. 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć 
operacyjna 

Min. 8 GB (DDR4 2666 MHz RDIMM) z funkcją ECC Registered.  
Możliwość rozbudowy do min 128 GB 

Pamięć masowa Min. 1 dysk typu SSD o pojemności  min. 256 GB.  

Grafika 

Karta graficzna dedykowana (niezintegrowana) osiągająca w teście PassMark 
G3DMark wynik co najmniej 4300 punktów na dzień 16.09.2020.  i 
posiadająca pamięć własną o pojemności min. 4 GB.  
Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12.0, CUDA   
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 

Obudowa 

Obudowa typu Tower umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie 
wyposażona w półki zewnętrzne: min 1 szt. 5,25” oraz min 1 szt. półek 
wewnętrznych 3,5”.  
Zasilacz o mocy min. 400W i sprawności min 90%  

BIOS 

Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i 
obsadzeniu na poszczególnych slotach  
4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych 

Bezpieczeństwo 

-  Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym 
interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w 
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

Warunki 
gwarancji 

Min. 36 miesięcy.  

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PRO PL 64 bit lub 
system równoważny 
Parametry równoważności w opisie. 

Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 



Wyposażenie 

Wbudowane porty i złącza:                                                                                                    
Porty USB: 
- z tyłu: min. 2 x USB 3.1 Gen. 1 Typ A  
- z przodu: min. 2 x USB 3.1 min Gen 1 w tym min 2x Typ A  
- wewnątrz: co najmniej 1 x USB 3.0 G1, 3 x USB 2.0 
Wejścia/wyjścia: 
PRZÓD: 
- czytnik kart SD 
TYŁ: 
- min 1 x port sieciowy RJ-45  
- porty audio: wyjście line-out i wejście line-in (może być użyte jako 
mikrofonowe) 
- min 1 szt. PS/2 
- min. 1 port miniDisplayPort z tyłu obudowy (wyjścia karty graficznej), 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania zewnętrznych 
konwerterów, przejściówek, HUB-ów itp. 

  
 

  

Kryteria oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej 
dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na 
NIE, max 40 pkt 

Obudowa typu Tower wyposażona w 2 szt. 
rączek/uchwytów (z przodu i z tyłu) do łatwego 
przenoszenia stacji roboczej, wyposażona w 
półki zewnętrzne: min 2 szt. 5,25” oraz min 4 
szt. półek wewnętrznych 3,5”.  
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Złącza: 
Kontroler RAID 0/1/10 
Panel przedni: 
- min 1 złącze USB z ładowaniem (charging 
port/power share itp.) 
- wyjście audio combo (słuchawki +mikrofon) 
Panel tylny: 
- min 1x RJ45 GBE z tyłu obudowy zobsługą 
AMT; 
Porty wew: 
- min. 1x PCIe Gen3  x4 
- 1x PCIe x4 Gen3 (w przypadku wyboru dwóch 
procesorów złącze to przekształcone jest w 1 x 
PCIe x8 Gen3) 
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Suma: 40 
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 



 
 
 

Część 21. Zestaw komputerowy do wirtualnej rzeczywistości – 7 sztuk 
Typ  Stacja robocza z monitorem, klawiaturą oraz myszką komputerową.  
Procesor  Procesor wielordzeniowy osiągający w oferowanej konfiguracji w 

teście PassMark CPU Mark wynik min. 13600 punktów.  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży 
się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020.  ” 

Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB DDR4 2666 MHz, możliwość rozbudowy do 128GB 
Min. 2 wolne sloty 

Pamięć masowa  Min. 1x dysk typu SSD o pojemności min. 500GB, interfejs: M.2 

Grafika  Karta graficzna - dedykowana (niezintegrowana) , przeznaczona do 
zastosowań profesjonalnych, osiągająca w teście PassMark - G3D 
Mark wynik min. 11800 punktów, posiadająca pamięć własną o 
pojemności min. 6 GB  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży 
się wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020.  ” 
Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 4.6, DirectX 12.0,  
Obsługująca oprogramowania CAD, CAE, VR 
  

Wyposażenie 
multimedialne 

zintegrowana karta dźwiękowa 

Obudowa  Obudowa typu Tower  
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, 
metalowa, zdolna pomieścić: 
- co najmniej 2x dysk  2,5”  
- min. 1x dysk SSD z interfejsem M.2 2280  
- min. 1 x napęd CD/DVD 
Zasilacz o mocy min. 500W  

Bezpieczeństwo  Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny 
układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).  
Gniazdo do instalacji linki zabezpieczającej. 

Warunki gwarancji  Min. 36 miesięcy 
System operacyjny  Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny 

Parametry równoważności w opisie. 
Wyposażenie  Wbudowane porty i złącza minimum:  

PRZÓD:  
- nagrywarka płyt DVD-RW, 
- min. 2xUSB 3.0 Typ A  
- min 1 złącze audio tzw combo (słuchawki/mikrofon) 
 
TYŁ: 
- min 6 x USB Typ A w tym min 4 x USB 3.0  
- min 1 x port sieciowy RJ-45 min 1GB Ethernet  
- port audio: wyjście line-out/ wejście line-in   
- min. 1 port Displayport (DP) (złącza wychodzące z płyty głównej) 



Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania zewnętrznych konwerterów, przejściówek, HUB-ów itp.  
 
Złącza wew. :  
- min 1 gniazdo PCIe 3 x4  
- min 1 gniazdo PCIe 3 x16, 
- min 1 gniazda PCIe 3 x 1 
- min 2 gniazda M.2 PCIe 3, 
 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z min. trzema klawiszami oraz rolką (scroll; 
trzeci klawisz może być zintegrowany z rolką)  

Elementy dodatkowe  
Monitor  Monitor o minimalnych wymaganiach:  

Rozmiar minimum 27", matryca IPS 
Rozdzielczość min. 2560 x 1440,  
Jasność min.: 350 cd/m2,  
Powłoka matrycy: matowa,  
Kontrast statyczny min.: 1000:1,  
Odświeżanie obrazu: min. 60Hz 
Czas reakcji max 5.5 ms 
Obsługiwane złącza co najmniej : DVI, HDMI, DP, 2x USB 3.0 
(typ A),  
Ergonomia: regulacja wysokości, pochylenia i obrotu, obrotowy 
ekran (Pivot) 
Pobór mocy podczas pracy: max. 40W,  
Dostarczony kabel zasilający oraz kabel DP 
Gwarancja min 36 miesięcy 

Gogle VR Gogle VR przeznaczone do zastosowań profesjonalnych 
min. rozdzielczość: 2 x 1440 x 1600  
min. częstotliwość odświeżania: 90 Hz 
min. pole widzenia:  110 stopni 
system dostosowania gogli do indywidualnych cech użytkownika 
(odległość między źrenicami, ogniskowa) 
możliwość równoczesnej pracy wielu użytkowników (więcej niż 
trzech) w jednym polu (pomieszczeniu) 
zintegrowany system audio (mikrofon; słuchawki zintegrowane z 
goglami)  
podłączenie do komputera: złącze Displayport (DP Full size) 
możliwość pracy w pomieszczeniach o oświetleniu spełniającym 
normę PN-EN 12464-1:2012  (pomieszczenia biurowe i szkolne) 
oraz w oświetleniu jarzeniowym (lampy wyładowcze)  
współpraca z programem Robot Studio (ABB)  
 
akcesoria: 
min. dwa uchwyty do manipulacji 
kable połączeniowe i zasilające  
zasilacz (jeżeli jest wymagany) lub baterie (jeżeli wymagane) 
wymienna nakładka gogli (przylegająca do twarzy) 



 
Kryteria oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na 
NIE, max 50 pkt 

 
Karta graficzna osiągająca w teście PassMark - 
G3D Mark wynik powyżej 14900 punktów, 
posiadająca pamięć własną o pojemności min. 
8 GB 
Do dokonania oceny spełniania warunków 
Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na 
dzień 16.09.2020.  ” 
Karta graficzna zgodna ze standardem OpenGL 
4.6, Obsługująca oprogramowania CAD, CAE, 
VR 
 
- port modułu flex IO umożliwiający 
dołączenie drugiego portu LAN (RJ-
45)/DP/USB do obudowy komputera. 
 
Parametry punktowane systemu VR: 
- system śledzenia wykorzystujący stałe punkty 
odniesienia (latarnie) 
- min. pole pracy: 7 x 7 m - tylko dla systemu 
śledzenia wykorzystującego stałe punkty 
odniesienia 

 40 
 

 

Suma: 40 
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 

Część 22: Kserokopiarka kolorowa – 1 sztuka 
Max czas nagrzewania 25 sekundy 
Max. Prędkość wykonania pierwszego wydruku 6 sekund 
Prędkość wydruku ciągłego 45 str.na min. 
Zainstalowana pamięć min 2 GB 
Obsługa pamięci do min 4 GB 
Min. pojemość dysk twardego w standardzie 250GB 
Min. pojemność ARDF 90 arkuszy 
  
Kopiarka 
Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii 
Zoom Od 25% do 400% w krokach co 1% 
  
Drukarka 



Obsługiwane standardowo języki drukarki min. PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF 
Direct (emulacja), Adobe® PostScript®3™ 

Rozdzielczość wydruku: min 1 200 x 1 200 dpi 
Interfejs: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-

T, USB Typ A, USB Typ B, Wi-Fi b/g/n 
Możliwość druku mobilnego Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud 

Print, 
Obsługiwane systemy Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 

10, Windows® Server 2008, Windows® 
Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, 
Windows® Server 2016, Macintosh OS, 
Linux 

Skaner 
Min. Prędkość skanowania: ARDF 120 obrazów na minutę (tryb simplex) 
Rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600 dpi 
Formaty pliku TIFF, JPEG, PDF,  PDF o wysokim 

poziomie kompresji, PDF-A, 
Obsługa OCR Dedykowany lub wbudowany moduł OCR 

pozwalający na zapis skanowanych 
dokumentów  w formatach co najmniej 
docx, xlsx 

Tryby skanowania Co najmniej: E-mail, Folder, USB  
  
Obsługiwany Papier 
Standardowa/e kaseta/y na papier A3, A4, A5 
Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, Niestandardowy 

rozmiar papieru 
Standardowa pojemność kaset (sumaryczna) Min 1000 arkuszy 
Wejście papieru: maksymalnie  Min 4700 arkuszy 
Wyjście papieru Min 500 arkuszy 
Gramatura papieru - Kasety: 60 - 300 g/m² 
Gramatura papieru - Taca ręczna: 60 - 300 g/m² 
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne: 52 - 256 g/m² 
Dostarczone tonery zapewniające wydruk 
czarnobiały 

Min 40 000 stron 

Dostarczone tonery zapewniające wydruk kolorowy Min 30 000 stron 
Opcje tac wejściowych i fnishera 
Dodatkowe dwie szuflady na papier o pojemności 
min  2x 500 arkuszy wraz z kółkami transportowymi 

 

Dodatkowy dołączony  moduł finishera 
obsługującego co najmniej:  

Sortowanie, układanie w stos, zszywanie 
arkuszy papieru 

 
 

Kryteria Oceny  

Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli 
dostawa spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli dostawa 



 
 
 
 
Część 23: Komputer laboratoryjny z monitorem – 8 sztuk 
 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, aplikacji inżynierskich, symulacji komputerowych,   
dostępu do Internetu 

Procesor Uzyskujący w teście wydajności Passmark CPU Mark min.12000 pkt.  
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 
 

Pamięć RAM Min. 16 GB typu DDR4 o częstotliwości min 2666 MHz  Możliwość 
rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 32 GB 

Pamięć masowa Zainstalowane dyski: 
- min. 1 SSD o pojemności min. 240 GB  
- min. 1 HDD o pojemności min. 1  

Grafika 
wymagania 
minimalne 

Niezintegrowana z procesorem (dedykowana) karta graficzna, posiadająca 
własną pamięć o pojemności min. 4 GB, osiągająca w teście PassMark - G3D 
Mark min.7200 pkt 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami 
testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 
 

Wyposażenie 
multimedialne 
i obudowa 

Obudowa pozwalająca na montaż co najmniej 4 dysków twardych 3,5” 
Nagrywarka DVDRW 
Zintegrowany na płycie głównej kontroler audio 
Zasilacz o mocy co najmniej 460W i sprawności minimum 80% przy 
obciążeniu 50% 
Beznarzędziowy montaż dysków 
Beznarzędziowy montaż napędów 
Filtry antykurzowe 
 

spełnia na NIE, max 
40 pkt 

Wydajność standardowa  tonera czarnego 
min. 33000 str. A4 wg normy producenta, 
Wydajność standardowa  tonera kolorowego 
min. 22500 str. A4 wg normy producenta, 
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Zamontowany dysk HDD min 320GB 
Max czas nagrzewania max 21 sekund 
Standardowa pojemność kaset (sumaryczna) 
min 1200 arkuszy 
Rozdzielczość skanowania co najmniej 1200 
dpi 
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SUMA:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 



Złącza Wbudowane porty i złącza: 
Front:-co najmniej  1x USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) typu A lub C, 1x Audio Jack, 

1x USB 2.0 typu A 
Tył:- co najmniej 4x USB 2.0 typu A 
       - co najmniej 2x USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) 

- co najmniej 1 port audio Line out 
- co najmniej 1 port audio Line in /mikrofon 
- co najmniej  1 złącze LAN RJ-45 (1Gbit/s Ethernet) 
- co najmniej  1 złącza PS2 

Wewnętrzne:- co najmniej 1 złącza PCIex16 
- co najmniej 1 złącze PCIex1 

System 
operacyjny 

Brak systemu 

Dodatkowe 
akcesoria 

- Mysz optyczna przewodowa USB 
- Klawiatura (Wersja amerykańska/europejska, QWERTY, czarna)  

Gwarancja Minimum 24 miesiące 

Elementy dodatkowe 

Monitor 
 
 

Monitory o minimalnych wymaganiach:   
Rozmiar minimum 23,8", 
Rozdzielczość min FullHD 1920x1080,  
Jasność min.: 250 cd/m2, 
Powłoka matrycy: matowa,  
Kontrast statyczny min.: 3000:1,  
Kąt widzenia min. H/V 178/178,  
Obsługiwane złącza conajmniej : HDMI, DP, 2x USB 
Ergonomia: regulacja: kąt pochylenia w przedziale min. 22° w górę; 5° w dół 
Pobór mocy: poniżej 27 W,  
Wbudowane głośniki 
Dostarczony kabel zasilający oraz kabel DP lub HDMI 
Waga z podstawą: poniżej 4kg 

Kryteria 
punktacji 

Cena: 60%, Okres gwarancji: 40 % 
Gwarancja min. 36 miesięcy – 40 pkt 
24-35 miesięcy – 0 pkt 

 
 
 



Część 24: Komputer mobilny - ultrabook 10 szt., min. 5 szt. + 5 szt. prawa opcji 
Typ Notebook / ultrabook 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych 
Procesor Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8700 pkt. 

Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się 
wynikami testów zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 
16.09.2020.  ” 
 

Pamięć RAM Min. 16GB  
Pamięć masowa SSD M.2 PCIe min. 512GB 
Grafika i Ekran Przekątna ekranu 13,3’’ – 14” rozdzielczość min. FHD (1920x1080) LED, 

IPS,  
karta graficzna zintegrowana z procesorem, pamięć przydzielana 
dynamicznie. 

Wyposażenie i 
obudowa  

Min 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) w tym min 1 złącze USB typu C 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe  (tzw. Combo) 
Karta dźwiękowa zintegrowana; 
Wbudowany mikrofon 
Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11 b/g/n/ac; 
Bluetooth; 
Kamera internetowa 1.0 Mpix 
Czytnik kart pamięci microSD ; 
Urządzenia wskazujące: wielodotykowy TouchPad; 
Podświetlana klawiatura; 
Moduł szyfrowania TPM 
Aluminiowa pokrywa matrycy 
Aluminiowe wnętrze laptopa 
Wbudowany czytnik linii papilarnych 
Kolorystyka obudowy: granatowa, czarna, srebrna, szara 

Masa i wymiary Massa netto max. 1,45kg 
System 
operacyjny 

Windows 10 64 bit lub równoważny  

Gwarancja  Minimum 24 miesięcy  
Kryteria oceny 

Oceniany Parametr Techniczny w 
oferowanej dostawie, wartości minimalne 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE,  
max 40 pkt 

 
- Bateria min 45 Wh 
- Waga max. 1,35kg  
 

20 

- Dedykowana (niezintegrowana) karta 
graficzna osiągająca w teście PassMark GPU 
Mark wynik min. 2550 pkt. 
- złącze min. 1 szt. USB Typu-C obsługujące  
zasilanie urządzeń zew  oraz obsługujące 
przesyłanie obrazu video - DisplayPort 1.2 
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Część 25: Komputer mobilny 20 szt., min. 10 szt. + 10 szt. prawa opcji 
Typ Komputer przenośny laptop 
Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, obliczeń, lokalna 
baza danych 

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 pkt 
Do dokonania oceny spełniania warunków Zamawiający posłuży się wynikami testów 
zawartych w pliku „Wyniki testu PassMark na dzień 16.09.2020.  ” 
 

Pamięć RAM Min. 8GB RAM  
Pamięć 
masowa 

SSD min. 512GB 
Możliwość montażu dysku SATA 

Grafika i 
Ekran 

przekątna ekranu 15’’ – 16’, rozdzielczość min. FHD (1920x1080), matryca matowa, 
LED, karta graficzna zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią   

Wyposażenie  
minimalne 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 
High Definition, wbudowane dwa głośniki; 
1xRJ-45 LAN 10/100/1000 Ethernet  
1x HDMI; 
2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu A 
1x USB 2.0 typu A 
1x USB Typu-C (z obsługą DisplayPort) 
1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
Czytnik kart pamięci; 
Karta sieci WLAN obsługująca co najmniej  standardy IEEE 802.11 b/g/n/ac 
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 
Bluetooth w wersji co najmniej 4.1 
Klawiatura układ QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej; 
Bateria o pojemności co najmniej 45Wh 

System 
operacyjny 

Windows 10 pro PL lub równoważny; 

Bezpieczeństw
o 

Możliwość zabezpieczenia linką metalową 
Moduł szyfrowania TPM  
Wbudowany czytnik linii papilarnych 

Masa Max 1,9kg z baterią 
Gwarancja  na okres  co najmniej  24 miesięcy  

Kryteria Oceny 
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości 
minimalne 

Liczba pkt, jeśli dostawa 
spełnia na TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na 
NIE, max 40 pkt 

Co najmniej : 
2x USB typu C (w sumie) 
Zawiasy 180 stopni 
Waga max 1,8 kg  
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Dysk HDD min. 1 TB SATA 
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Część 26: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - 2 sztuki 
Typ Urządzenie wielofunkcyjne laserowe  druk, skan, kopia 



Drukowanie - Technologia druku: laserowa lub LED; 
- Format papieru min. A3; 
- Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; 
- Druk dwustronny, automatyczny; 
- pojemność odbiornika papieru min.250 arkuszy 
- Szybkość druku: min. 30 str./min czarno biały, min.30 str./min kolor dla formatu A4; 
- czas wydruku pierwszej strony max 11s 

Skanowanie -Typ skanera: płaski, ADF 
- skanowanie dwustronne; 
- min. rozdzielczość skanowania optycznego 600x600dpi; 
- skanowanie do USB; 

Kopiowanie - Automatyczne kopiowanie dwustronne; 
- kopiowanie w kolorze 
- Minimalna szybkość kopiowania mono 28 kopii/min. kolor 28 kopii/min. 

Interfejsy i złącza 
(wymagania 
minimalne) 

- Hi-Speed USB 2.0; 
- Ethernet 10/100/1000 Mb/s; 
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n (zamawiający dopuszcza zainstalowaną opcjonalną kartę 
wifi dostarczaną przez producenta urządzenia) 

Wymagania 
pozostałe 

- Minimalna pojemność pojemników na papier 250 arkuszy; 
- maksymalna pojemność podajników min 1400 arkuszy 
- Panel z kolorowym  ekranem dotykowym o przekątnej min 20cm 
- drukowanie z urządzeń mobilnych; 
- wydajność standardowa  tonera kolorowego min. 16000 str. A4 wg normy producenta, 
wydruk ciągły; 

Gwarancja Min 24 miesiące 
Kryteria Oceny  
Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej 
dostawie, wartości minimalne 

Dostawa 
spełnia 

TAK/NIE* 

Liczba pkt, jeśli dostawa spełnia na 
TAK, 
0 pkt jeśli dostawa spełnia na NIE, max 
40 pkt 

Rozdzielczość drukowania minimum 1200x1200 
dpi; 
Czas wydruku pierwszej strony mono i kolor max 
8s 
Standardowa pojemność podajników na papier 
min 1000 arkuszy 
Standardowa pojemność odbiornika na papier min 
500 arkuszy 
Wydajność standardowa  tonera kolorowego min. 
18000 str. A4 wg normy producenta, wydruk 
ciągły; 
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SUMA:  
Ocena końcowa składa się w 60% z ceny i 40% parametrów technicznych 

 
 
 


