
Warszawa, dnia 21-05-2019 
 

 
Dotyczy: Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania 

ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w 

Powsinie” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu: 
  

 
1. W zakresie Rozdziału VIII ust. 3 pkt 2)   

Skreśla się dotychczasową treść:  
2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego: 
a) certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta sprzętu 

potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia pochodzą od 
producenta stosującego odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 
poszczególnych procesów produkcji gwarantujących wysoką jakość 
produktu; 

b) certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych przez 
Wykonawcę urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że 
oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w 
zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, 
sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych 
eterów fenylowych); 

c) dokument Deklaracji zgodności CE oferowanych urządzeń potwierdzający, że 
oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. 
„Nowego Podejścia" Unii Europejskiej; 

d) certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę 
urządzenia są kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 
(wydruku ze strony Microsoft WHCL). 

 
 i wprowadza nowe brzmienie: 
 

2)  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego: 

a) certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych przez 
Wykonawcę urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że 
oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w 
zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, 
sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych 
eterów fenylowych); 

b) dokument Deklaracji zgodności CE oferowanych urządzeń potwierdzający, że 
oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. 
„Nowego Podejścia" Unii Europejskiej; 

c) certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę 
urządzenia są kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 
(wydruku ze strony Microsoft WHCL). 

 
 

 



2. W zakresie załącznika nr 1 do Formularza ofertowego pkt.1  
Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Komputer stacjonarny - 32 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, 

minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level 

cache) CPU co najmniej 9MB, lub procesor 

równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 13507 punktów (wynik na 

dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

 

Producent i model procesora (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć LLC (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 



Liczba punktów w teście PassMark 

PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600 

MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o 

pojemności minimum 100GB 7200 obr/min, 

pamięć cache 64MB 

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 



7.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, 

szerokość, głębokość) obudowy nie może 

przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 

Tak/Nie* 

 

Wymiary obudowy (podaje Wykonawca): 

 

Wysokość: …………….... 

Szerokość: …………….. 

Głębokość: …………….. 

Suma wymiarów: ……… 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

10.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

11.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 



 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Porty audio z tyłu obudowy (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

12.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

13.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum 

dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

14.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 



 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

15.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny. Klucz 

licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu 

operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

16.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia pochodziły od 

producenta stosującego odpowiedni poziom 

organizacji i monitoringu poszczególnych 

procesów produkcji gwarantujących wysoką 

jakość produktu. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2008 lub 

równoważnego dla producenta sprzętu wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

2) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w 

zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, 

rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i polibromowanych 

eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia spełniały wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 



Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia były kompatybilne z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

WHCL. 

17.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
1
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę 

certyfikatu ISO 9001, lub równoważnego na 

świadczenie usług serwisowych, wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Komputer stacjonarny - 32 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

                                                           
1
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, 

minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level 

cache) CPU co najmniej 9MB, lub procesor 

równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 13507 punktów (wynik na 

dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

 

Producent i model procesora (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć LLC (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba punktów w teście PassMark 

PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Pamięć RAM Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600  



MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o 

pojemności minimum 100GB 7200 obr/min, 

pamięć cache 64MB 

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

7.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, 

szerokość, głębokość) obudowy nie może 

przekroczyć 675mm 

 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 



Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 

Tak/Nie* 

 

Wymiary obudowy (podaje Wykonawca): 

 

Wysokość: …………….... 

Szerokość: …………….. 

Głębokość: …………….. 

Suma wymiarów: ……… 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

10.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

11.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 

 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 



obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Porty audio z tyłu obudowy (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

12.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

13.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum 

dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

14.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

Spełnia/Nie spełnia* 



15.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny. Klucz 

licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu 

operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

16.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w 

zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, 

rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia spełniały wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia były kompatybilne z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

WHCL. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

17.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
2
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

                                                           
2
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 
 
 

3. W zakresie załącznika nr 1 do Formularza ofertowego pkt 2. 
Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Procesor Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, Producent i model procesora (podaje 



minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level 

cache) CPU co najmniej 9MB, lub procesor 

równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 13507 punktów (wynik na 

dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć LLC (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba punktów w teście PassMark 

PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 

MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 



Spełnia/Nie spełnia* 

 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o 

pojemności minimum 100GB 7200 obr/min, 

pamięć cache 64MB 

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

7.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

 

Producent i model nagrywarki  

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

10.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, 

szerokość, głębokość) obudowy nie może 

przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 

Tak/Nie* 

 



komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Wymiary obudowy (podaje Wykonawca): 

 

Wysokość: …………….... 

Szerokość: …………….. 

Głębokość: …………….. 

Suma wymiarów: ……… 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

11.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

12.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..… 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Porty audio z tyłu obudowy (podaje 



Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

13.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-

programisty w jednym zestawie z myszką 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

14.  Mysz 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć 

przycisków (jeden w kółku), typ połączenia: USB 

nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w paśmie 

2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać 

precyzyjnie bez konieczności użycia podkładki 

(blat biurka, ciemne powierzchnie), instalacja 

myszy typu plug and play, współpraca z Windows, 

zasilanie 1 bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz 

w zestawie z klawiaturą (mysz plus klawiatura 

muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

15.  BIOS 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

16.  
System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny. Klucz 

licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu 

operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

17.  
 

Certyfikaty i 
Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

 

Spełnia/Nie spełnia* 



standardy 5) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia pochodziły od 

producenta stosującego odpowiedni poziom 

organizacji i monitoringu poszczególnych 

procesów produkcji gwarantujących wysoką 

jakość produktu. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2008 lub 

równoważnego dla producenta sprzętu wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

6) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w 

zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, 

rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i polibromowanych 

eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia spełniały wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

8) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia były kompatybilne z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

WHCL. 

18.  Gwarancja Urządzenia powinny być objęte serwisem 
Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 



gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
3
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę 

certyfikatu ISO 9001, lub równoważnego na 

świadczenie usług serwisowych, wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

………………………..…… 

 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

19.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

20.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 
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Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

21.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, 

minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level 

cache) CPU co najmniej 9MB, lub procesor 

równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 13507 punktów (wynik na 

dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

 

Producent i model procesora (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć LLC (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba punktów w teście PassMark 

PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

22.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 

MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 



23.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

24.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o 

pojemności minimum 100GB 7200 obr/min, 

pamięć cache 64MB 

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

25.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

26.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

27.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

 

Producent i model nagrywarki  

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

28.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, 

szerokość, głębokość) obudowy nie może 

przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 



 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Tak/Nie* 

 

Wymiary obudowy (podaje Wykonawca): 

 

Wysokość: …………….... 

Szerokość: …………….. 

Głębokość: …………….. 

Suma wymiarów: ……… 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

29.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

30.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..… 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 



wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.  

Porty audio z tyłu obudowy (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

31.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-

programisty w jednym zestawie z myszką 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

32.  Mysz 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć 

przycisków (jeden w kółku), typ połączenia: USB 

nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w paśmie 

2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać 

precyzyjnie bez konieczności użycia podkładki 

(blat biurka, ciemne powierzchnie), instalacja 

myszy typu plug and play, współpraca z Windows, 

zasilanie 1 bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz 

w zestawie z klawiaturą (mysz plus klawiatura 

muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

33.  BIOS 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

34.  
System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny. Klucz 

licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu 

operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania 

klucza licencyjnego. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 



35.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w zawartości 

materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, 

sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i polibromowanych 

eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia spełniały wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia były kompatybilne z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

WHCL. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

36.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
4
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

                                                           
4
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

 

                                                                              
 

4. W zakresie załącznika nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu pkt 1. 
Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Komputer stacjonarny - 32 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level cache) CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

13507 punktów (wynik na dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

6.  Dodatkowy Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o pojemności minimum 100GB 



dysk twardy 7200 obr/min, pamięć cache 64MB 

7.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

9.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 

obudowy nie może przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 

10.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną,  

 

11.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 



stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

12.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

13.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum dwoma klawiszami oraz 

rolką (scroll). 

 

14.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 

i ID, wielkości pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

15.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny. Klucz licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

 

16.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

4) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia pochodziły od producenta stosującego odpowiedni 

poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów 

produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla 

producenta sprzętu wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

5) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 



 

i wprowadza nowe brzmienie 
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ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

były kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

17.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
5
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. Gwarancja 

powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od 

momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001, lub równoważnego na 

świadczenie usług serwisowych, wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 

Komputer stacjonarny - 32 szt. 



Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

18.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

19.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

20.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level cache) CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

13507 punktów (wynik na dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

21.  Pamięć RAM 

Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 

22.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

23.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o pojemności minimum 100GB 

7200 obr/min, pamięć cache 64MB 

24.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

25.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

26.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 

obudowy nie może przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 



 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 

27.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną,  

 

28.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

29.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

30.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum dwoma klawiszami oraz 

rolką (scroll). 

 

31.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 
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 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

i ID, wielkości pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

32.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny. Klucz licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

 

33.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

były kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

34.  Gwarancja 
Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
6
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. Gwarancja 



 

5. W zakresie załącznika nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu pkt 2. 
Skreśla się dotychczasową treść: 

 

powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od 

momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level cache) CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

13507 punktów (wynik na dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 



5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o pojemności minimum 100GB 

7200 obr/min, pamięć cache 64MB 

7.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

9.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

10.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 

obudowy nie może przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 



11.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną,  

 

12.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

13.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-programisty w jednym 

zestawie z myszką 

 

14.  Mysz 

 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć przycisków (jeden w 

kółku), typ połączenia: USB nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w 

paśmie 2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać precyzyjnie 

bez konieczności użycia podkładki (blat biurka, ciemne powierzchnie), 

instalacja myszy typu plug and play, współpraca z Windows, zasilanie 1 

bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz w zestawie z klawiaturą (mysz 

plus klawiatura muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

15.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 

i ID, wielkości pamięci cache 



 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

16.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny. Klucz licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

 

17.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

4) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia pochodziły od producenta stosującego odpowiedni 

poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów 

produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla 

producenta sprzętu wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

5) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

były kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 



 

i wprowadza nowe brzmienie 
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 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

18.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
7
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. Gwarancja 

powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od 

momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001, lub równoważnego na 

świadczenie usług serwisowych, wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

19.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

20.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

21.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,7  GHz, pamięcią LLC (last level cache) CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

13507 punktów (wynik na dzień 20.05.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

22.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 



23.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

24.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o pojemności minimum 100GB 

7200 obr/min, pamięć cache 64MB 

25.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

26.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

27.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

28.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

Maksymalna suma wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 

obudowy nie może przekroczyć 675mm 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 



29.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 

główną,  

 

30.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

31.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-programisty w jednym 

zestawie z myszką 

 

32.  Mysz 

 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć przycisków (jeden w 

kółku), typ połączenia: USB nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w 

paśmie 2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać precyzyjnie 

bez konieczności użycia podkładki (blat biurka, ciemne powierzchnie), 

instalacja myszy typu plug and play, współpraca z Windows, zasilanie 1 

bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz w zestawie z klawiaturą (mysz 

plus klawiatura muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

33.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 

i ID, wielkości pamięci cache 
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 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

34.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny. Klucz licencyjny Windows musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

 

35.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

były kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

36.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
8
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. Gwarancja 

powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od 



 

 

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część ogłoszenia o zamówienia. Pozostałe zapisy 

ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie. 

 

 

Beata Białobrzeska 

                                                      Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 

 

momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 


