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Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–101/2019) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ I 
 
Komputery stacjonarne z klawiaturami, myszkami i monitorami 
 
Zakres 1 

 
Komputery stacjonarne          szt. 10 

 
Specyfikacja: 
Stacja robocza składająca się z podzespołów o następującej specyfikacji 
1. Procesor  
Taktowanie rdzenia bazowe min: 3.7 GHz w trybie turbo minimum: 4.6 GHz Odblokowany mnożnik, 
Liczba rdzeni fizycznych minimum: 6 rdzeni, Liczba wątków minimum: 6 wątków, Pamięć podręczna 
minimum: 9 MB,  
Zintegrowany układ graficzny o następujących parametrach  
Częstotliwość podstawowa układu graficznego minimum: 350 MHz, Minimalna maksymalna częstotliwość 
dynamiczna układu graficznego 1.15 GHz, Minimalna maksymalna pamięć wideo układu graficznego 64 
GB, Minimum obsługa 4K (4096x2304), przy minimum częstotliwości odświeżania 60 Hz, Minimalna 
maksymalna rozdzielczość (HDMI minimum w wersji 1.4)  4096x2304@24Hz, Minimalna maksymalna 
rozdzielczość rozdzielczość (DP) 4096x2304@60Hz, Minimalna maksymalna rozdzielczość rozdzielczość 
(eDP – wbudowany płaski wyświetlacz): 4096x2304@60Hz, Obsługa DirectX minimalnie w wersji 12, 
Obsługa OpenGL minimalnie w wersji 4.5, Obsługa 3D wymagana, Obsługa Clear Video HD wymagana. 
Obsługa Clear Video wymagana, Minimalna Liczba obsługiwanych wyświetlaczy – 3. 
Rodzaj obsługiwanej pamięci DDR4 min: 2666 MHz 
Technologia produkcji procesora maksimum 14 nm 
Technologie monitorowania chłodzenia Wymagana 
Secure Key Wymagany 
TDP maksymalnie 95 W 
 
2. Układ chłodzenia procesora  
Typ: Aktywne 
Kompatybilność min z podstawkami: 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775, AM4, AM3+, 
AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 
Wymiar radiatora nie mniejsze niż 123×53×155 mm 
Ciepłowody min 4 szt. o średnicy min 6 mm 
Wentylator min. 120 mm 
Kontrola obrotów min: PWM 
Wymagana prędkość obrotowa regulowana obroty minimalne maksimum 500 obrotów/min obroty 
maksymalne minimum 1600 obr./min 
Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 15 dB 
Maksymalny przepływ powietrza nie mniejszy niż: 46,5 CFM 
Wymagane złącze 4-pin PWM 
Wymagane napięcie zasilające 12 V 
Prąd zasilający nie większy niż 0.13 A 
Żywotność MTBF nie mniejsza niż 50 000 h 
Możliwość montażu nie mniej niż 1 dodatkowego wentylatora 120mm 
Wysokość maksymalna 155 mm 
Szerokość maksymalna 125 mm 
Głębokość maksymalna 78 mm 
Waga nie mniejsza niż 613 g 
W zestawie producenta zawiera minimum: Pastę termoprzewodzącą, Zestaw montażowy backplate Intel 
& AMD, Zestaw montażowy dodatkowego wentylatora 
 
3. Płyta główna  
Płyta główna musi pozwalać również na obsługę modułów RAM DDR4 o taktowaniu nawet 4000 MHz 
(O.C.), a także zbudowanie konfiguracji wielu kart graficznych. Wymagany cyfrowy układ PWM 10 + 2, 
Musi posiadać sloty PCIe wzmacniane dodatkowymi punktami lutowniczymi, w tym przynajmniej jeden 
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dodatkowo pokryty metalową osłoną chroniącą przed zakłóceniami EMI. Wymagany LAN z zarządzaniem 
przepustowością. Złącze LAN musi posiadać ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Układ 
sieciowy musi zapewniać wysoką wydajność przekazywania pakietów w sieci oraz stabilność połączenia 
z niskim opóźnieniem, dzięki automatycznej priorytetyzacji dostępnego łącza dla konkretnych aplikacji. 
Musi posiadać specjalne oprogramowanie dołączone do płyty głównej pozwalające na bieżąco 
monitorować stan sieci. Wymagane wsparcie dla pasek LED RGB w pełnych kolorach. Wymagana 
gotowość do spełnienia normy CEC 2019 Ready w celu oszczędności  energii. Wymagana możliwości 
instalacji pamięci Intel Optane. 
Płyta główna musi posiadać minimum 6 czujników temperatury oraz minimum 4 złącza wentylatorów i 
oferować kontrolę nad chłodzeniem komputera. Do płyty ma być dołączone oprogramowania do 
dostosowania prędkości obrotowej wentylatorów dla sterowania wydajnością chłodzenia. 
Wymagany standard płyty ATX 
Rozmiar fizyczny: Szerokość minimum: 230 mm; Głębokość minimum 305 mm 
Techniczne chipset płyty kompatybilny z chipsetem procesora bez konieczności upgrade BIOS UEFI 
Minimalna Mksymalna ilość procesorów obsługiwanych 1 
Kontroler RAID minimum: RAID 0, RAID 1, RAID 10 i RAID 5 
Pamięć. Wymagany standard pamięci DDR4, Wymagane rodzaj złącza DIMM, Minimalna wymagana 
Ilość slotów pamięci: 4 
Wymagana częstotliwości pracy pamięci [MHz] dla minimum: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3300, 
3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 3800, 4133, 4266, 3666 
Minimalna maksymalna ilość pamięci [GB]: 128 
Wymagana architektura wielokanałowa pamięci Dual-Channel 
Wymagana obsługa zintegrowanych kart graficznych zależna od zainstalowanego procesora 
Pojemność pamięci współdzielonej z pamięcią RAM minimum 1024 MB 
Wymagana możliwość łączenia kart grafiki minimum w trybie: 2-Way i 4-Way 
Dźwięk Wymagany zintegrowany chipset dźwiękowy, Obsługiwane kanały audio minimum w formatach:  
2  
4 
5.1 
7.1 
Zewnętrzne porty audio minimum: 3 x jack 3.5 mm 
Komunikacja 
Wymagana zintegrowana karta sieciowa obsługująca minimum standardy: 10/100/1000 Mb 
Praca bezprzewodowa niewymagana 
Gniazda rozszerzeń: Minimum 3 szt PCI Express x1; minimum 3 szt. PCI Express x16 
Złącza napędów minimum: 1 Złącze PCIe Gen3 x4 22110 M.2 NVMe; min 6 gniazd SATA III 
Złącza wewnętrzne minimum: 1x 4-pin ATX 12V, 1x 4-pin CPU FAN, 1x moduł TPM, 1x RGB LED, 1x 
USB 2.0, 1x USB 3.1 gen 1, 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze 8-pin ATX 12V, 1x złącze audio panelu 
przedniego, 1x złącze PCIe Gen3 x4 22110 M.2 NVMe, 1x złącze przedniego panelu, 1x złącze serial 
port, 1x złącze Thunderbolt, 1x zworka Clear CMOS, 3x złącze FAN, 6x złącze SATA 3, S/PDIF 
Panel tylny minimum: 1 x HDMI; 1x PS/2 klawiatura, 1 x PS/2 mysz; 1 x RJ-45, 6 x USB 3.1 gen 1, 3 x 
złącze audio. 
Bios typu UEFI Pamięć ROM minimum: 128 Mb. Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy 
europejskiej CE 
 
4. Karta graficzna;  
Typ chłodzenia: aktywny; Szyna pamięci minimum: 128-bit; Rodzaj pamięci minimum: DDR5; 
Zainstalowana pamięć wideo minimum: 4096 MB; Maksymalna rozdzielczość obrazu minimum: 5120 x 
2880 pikseli, standardowa rozdzielczość obrazu minimum: 4096 x 2160 pikseli; Wymagany typ złącza 
magistrali: PCI-E 16x, PCI-E 3.0; Wymagane Złącze Mini DisplayPort minimum: 4 szt.; Obsługiwane 
standardy minimum: Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12, DirectCompute, Open CL; Obsługa 
technologii AMD CrossFire/CrossFireX: Niewymagana; Obsługa technologii NVIDIA SLI: Niewymagana; 
Obsługa wielu monitorów: Wymagana; Obsługa HDCP: Wymagana; Low-profile (karta niskoprofilowa): 
Wymagana; Śledzie Low-profile w zestawie: Wymagany; Obsługiwane funkcje minimum: CUDA, Vulcan, 
nView Display, Mosaic, Iray, MentalRay; Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux, Solaris; Zawartość zestawu minimum: 4 x Adapter mDP do 
DVI-D SL, oprogramowanie i specjalizowane certyfikowane sterowniki do programów CAD na płycie 
tłoczonej producenta, Śledź low-profile, podręczny przewodnik; Wysokość nie większa niż: 68,9 mm; 
Głębokość nie większa niż: 145 mm. Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy 
europejskiej CE 
 
5. Pamięć RAM, 1 zestaw składający się z 2 sztuk pracująca w trybie dual channel. Rodzaj pamięci: 
DDR4; Pojemność jednej kości pamięci minimum: 12288 MB; Częstotliwość szyny pamięci minimum: 
2666 MHz; 
Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered; Opóźnienie CAS Latency (CL) maksimum: CL16; Radiator: 
Wymagany; Dodatkowe informacje: Kolor: Czarny, wspieranie technologie minimum: Intel XMP 2.0, 
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Standardowe napięcie zasilania: 1.2V. Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy 
europejskiej CE 
 
6. Dysk SSD - wewnętrzny;  
Rodzaj dysku: SSD M.2 2280 |Solid State Disc| (FLASH memory);  
Pojemność dysku minimum: 500 GB; Pojemność pamięci FLASH minimum: 500 GB; Interfejs: PCIe 
NVMe 3.0 x4; Pojemność pamięci podręcznej minimum: 512 MB; Szybkość odczytu minimum: 3500 
MB/s; Szybkość zapisu minimum: 3200 MB/s; Losowa wartość IOPS (4K) minimum - odczyt: 480000; 
Losowa wartość IOPS (4K) minimum - zapis: 550000; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 
minimum: 1 500 000 h; Pobór mocy (praca/spoczynek) maksimum: 5,5/0,3 Wat; Dodatkowe funkcje: 
NVMe w wersji minimum 1.3, Obsługa TRIM wymagana, Algorytm odśmiecania pamięci wymagany, 
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) wymagany, wymagane 256-bitowe 
szyfrowanie danych w standardzie AES, wymagany Encrypted Drive (IEEE1667), wymagany TCG/Opal, 
co najmniej w wersji V 2.0. Wymagane dołączone oprogramowanie producenta do monitorowaniu dysku 
wraz z zestawem narzędzi do: aktualizacji dysku, monitorowaniu stanu i prędkości, a także zwiększenia 
wydajności, masa minimum 8g. Wymagane minimalne gwarantowane TBW 300. Wymagany kontroler z 
rozpraszaczem ciepła z system automatycznie monitoruje temperaturę pracy i utrzymującym ją na 
optymalnym poziomie ograniczając spadki wydajności. Wysokość maksimum 2,4 mm. Wymagana 
deklaracja zgodności z wymaganiami normy europejskiej CE 
 
7. Obudowa PC 
Wymagany typ obudowy Midi Tower, standard minimum: ATX, micro-ATX, mini-ITX, ilość kieszeni 5.25 
min: 2 szt. ilość kieszeni 3.5 wewn. Min: 3 szt. minimum w 2 z nich można zainstalować dysk 2,5", 
możliwość zamontowania minimum: 5 wentylatorów 120 mm + 1 x 120mm oraz opcjonalnie możliwość 
montażu w miejsce wentylatorów 120mm minimum 4 wentylatorów 140mm. Wymagane elementy 
kontrolne na przednim panelu minimum: przycisk włącz/wyłącz, czytnik kart pamięci, przycisk reset, 
kontroler rpm obrotów wentylatorów.  
Złącza na przednim panelu minimum: 2 x USB 3.0,  2 x audio, zainstalowane fabrycznie komponenty 
minimum: 3 wentylatory 120mm - 1200 obr/min. ilość kieszeni 2.5 wewnętrznych minimum 4 szt. 
Wymagany zdejmowany panel przedni, Szerokość maksimum 202 mm, Wysokość maksimum 496 mm, 
głębokość maksimum 460 mm, wymagany kolor czarny, Waga minimum 5.5 kg Minimum trzy 
zamontowane fabrycznie filtry przeciwkurzowe, umiejscowione na froncie, pod zasilaczem oraz na górze 
obudowy. Wymagana dwukomorowa konstrukcja obudowy, Miejsce na zasilacz umieszczone na dole 
obudowy. Wymagany minimum jednokanałowy, minimum trzystopniowy kontroler obrotów na w sumie 
minimum 6 wentylatorów. Obudowa musi posiadać możliwość zamontowania chłodzenia cieczą typu All-
In-One. Wymagane tworzywo sztuczne bez plastyfikatorów, Gumowane nóżki na spodzie obudowy 
eliminujące drgania. Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy europejskiej CE 
 
8. Zasilacz ATX 600W 
Klasa produktu: Zasilacze do obudów; Rodzaj zasilacza: standardowy; Moc zasilacza nie mniejsza niż: 
600 Wat; Wymagany format: ATX; Wymagany standard zasilacza (ATX) w wersji nie mniejszej niż: 2,3; 
Wymagany typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; Wymagany sredni czas między uszkodzeniami 
(MTBF) nie mniejszy niż: 100 000 h; Wymagana minimalna Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 
2 szt.; 
Wymagana moc znamionowa nie mniejsza niż 600 W 
Wymagany certyfikat sprawności nie gorszy niż: 80 Plus Bronze – sprawność energetyczna wynosząca 
minimum do 87% @ 115 V 
Wymagany typ okablowania Stałe, Wymagane kondensatory certyfikowane przewidziane minimum do 
pracy ciągłej w temperaturze 105°C 
Wymagane zabezpieczenia minimum: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP 
Wymagana długość zasilacza nie większa niż 160 mm 
Wymagane natężenie maksymalne dla linii 12V nie mniejsze niż 49A 
Wymagane natężenie maksymalne dla linii 5V nie mniejsze niż 15A 
Wymagane natężenie maksymalne dla linii 3.3V nie mniejsze niż 15A 
Wymagany rozmiar wentylatora nie mniejsze niż 120mm 
Wymagane łożyskowanie wentylatora Hydrauliczne 
Wymagany sposób regulacji napięć niezależna regulacja napięć wyjściowych z LLC 
Wymagane spełnienie normy ErP LoT6  
Wymagana waga netto nie mniejsza niż: 2 kg 
Wymagana waga brutto nie mniejsza niż: 2,44 kg 
Wymagane elastyczne w formie taśmy przewody 
Wymagane złącza zasilające:  
pojedyncza linia +12 V generująca, co najmniej do 588 W 
Złącze główne 24pin minimum 1 szt. 
Złącza CPU 4/8pin minimum 1 szt. 
Minimum dwa złącza PCI-E 6+2 pin 
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Złącza SATA minimum 7 szt 
Złącza Molex minimum 3 szt 
Złącza FDD minimum 0 szt 
Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy europejskiej CE 
 
9. Dysk twardy - HDD 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache  
Klasa produktu: Dysk twardy - wewnętrzny; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format 
szerokości: 3,5 cali; Pojemność dysku minimum: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu 
dysku minimum: 6 Gb/s; Prędkość obrotowa silnika minimum: 7200 obr./min; Pojemność pamięci 
podręcznej mimimum: 64 MB; Średni czas dostępu (latency) maksimum: 4,17 ms; Stopa błędów przy 
odczycie (współczynnik błędów krytycznych) maksimum: 1:10E14; Niezawodność minimum 300 000 cykli 
włączenie/wyłączenie, Zasilanie: 5V DC (maksimum ±5%), 12V DC (maksimum ±10%); Pobór mocy 
(praca/spoczynek) maksimum: 6,4/3,7 Wat; Szerokość: 101,6 mm; Wysokość maksimum: 26,1 mm; 
Długość maksimum: 147 mm; Masa netto maksimum: 450 g; Wymagane dodatkowe funkcje: Advanced 
Formatting Technology, NCQ - Native Command Queuing Wymagane zaawansowane formatowanie 
(AF), Wymagana zgodność z dyrektywą RoHS, NIe może zawierać fluorowców, Wymagany czujnik 
wstrząsów. Wymagany minimalny rozmiar buforu: 64 MB 1 na 10E14 odczytanych bitów, Wymagane 
automatyczne zarządzanie energią, Warunki otoczenia Wymagana temperatura (użytkowanie/ 
przechowywanie) od minimum 0°C do minimum 65°C / od minimum –40°C do miminmum 70°C, 
Wymagana odporność na wibracje podczas użytkowania minimum 0,67 G o częstotliwościach w zakresie 
od minimum 5 do minimum 500 Hz Odporność na wibracje podczas spoczynku minimum 1,04 G (2–200 
Hz). Odporność na udary podczas użytkowania minimum 70 G / czas trwania 2 ms,). Odporność na udary 
podczas spoczynku minimum 350 G (2 ms sinusoidalne), Maksymalny poziom hałasu (tryb 
bezczynności): 25 dB Maksymalny poziom hałasu (tryb wyszukiwania) 26 dB, Waga maksymalna: 450 g. 
Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami normy europejskiej CE 
 
10. Nagrywarka DVD SATA  
Wymagany interfejs SATA III, Wymagane współpraca z systemami operacyjnymi, co najmniej: Windows 
10, Linux. Wymagane tworzywo sztuczne bez plastyfikatorów. Wymagana deklaracja zgodności z 
wymaganiami normy europejskiej CE 
 
11. Klawiatura USB  
Wymagane niskoprofilowe klawisze, standardowy układ oraz wytrzymała konstrukcja zapewniająca 
wygodne i trwałe użytkowanie.  
Konstrukcja odporna na płyny.  Odporność na wodę testowana na próbkach minimalnie do 60 ml płynu. 
Konstrukcja ma zapewnić wypływ płynu na zewnątrz klawiatury. Cienki profil Wysokość w milimetrach nie 
większa niż 23.5 mm +/- 1 mm, co ma ułatwić zachowanie wygodnego, naturalnego położenia dłoni. 
Wymagane trwałe klawisze wytrzymujące minimum 10 milionów naciśnięć z wyjątkiem klawisza blokady 
klawiatury numerycznej. Wymagane wytrzymałe, odchylane nóżki, składane nóżki pozwalają zwiększyć 
nachylenie klawiatury o minimum 8 stopni, aby można dopasować jej ustawienie i uzyskać maksymalny 
komfort pracy. Wymagane czytelne klawisze, białe pogrubione znaki ułatwiają odczytywanie osobom ze 
słabszym wzrokiem. Wymagane klawisze odporne na wycieranie. Wymagana minimum trzyletnia 
gwarancja. Zakrzywiona spacja specjalny kształt pozwala ułożyć dłonie w naturalniejszy sposób, aby 
poprawić wygodę pisania. Materiał – wymagane tworzywo sztuczne bez plastyfikatorów (obecność 
plastyfikatorów objawia się wydzielaniem zapachów), Wymagany rodzaj klawiatury US Standard, 
Wymagany kolor (wyliczeniowy) Czarny. Szerokość minimum 160 mm, Głębokość minimum 470 mm, 
Wymagane połączenie przewodowe, Interfejs USB, Wymagana deklaracja zgodności z wymaganiami 
normy europejskiej CE 
 
12. Mysz komputerowa  Rodzaj myszy: Optyczna; Typ złącza: USB; Liczba przycisków minimum: 3; 
Pokrętło minimum: 1; Kolor: Czarny lub Szary; Cechy dodatkowe: Rozdzielczość minimum 1000 DPI, 
Grubość kabla min: 2,7 mm. Długość kabla min: 180 cm, Kolor kabla taki sam jak kolor obudowy myszy 
Mysz dla prawo i leworęcznych, szerokość myszki ma się mieścić w przedziale od 61 do 63 mm, Długość 
myszki ma się mieścić w przedziale od 112 do 114 mm mm, Wysokość myszki ma się mieścić w 
przedziale od 37 do 39 mm. Wymagana wielojęzyczna papierowa dokumentacja; System operacyjny min: 
Windows 7 lub nowszy Mac OS X v 10.4.0 lub nowszy. Spełniane normy minimum: CE, RoHS T41126, 
IC, FC, Canada ICES-003, VCI, Wymagane tworzywo sztuczne bez plastyfikatorów.  
 
Wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy 
 
 
Zakres 2 
 
Monitory            szt. 10 
 
Specyfikacja: 
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Monitor profesjonalny LCD/LED; Format ekranu monitora: panoramiczny proporcje ekranu 16:9. 
Przekątna ekranu minimum: 28 cali; Wielkość plamki maksimum: 0,16 mm; Typ panelu LCD: TFT TN; 
Technologia podświetlenia: LED; Obsługa technologii 3D: Niewymagana; Zakrzywiony ekran: 
Niewymagany; Nakładka dotykowa na ekran: Niewymagana; Zalecana rozdzielczość obrazu minimum: 
3840 x 2160 pikseli; Czas reakcji matrycy maksimum: 1 ms; Jasność minimum: 370 cd/m2; Kontrast 
statyczny minimum: 1000:1; Kąt widzenia poziomy minimum: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy minimum: 
160 stopni; Regulacja cyfrowa (OSD): Wymagana; Głośniki: Niewymagane; Mikrofon: Niewymagany;  
Złącza wejściowe: minimum 2 x HDMI co najmniej w wersji 1.4, minimum 1xDisplayPort, co najmniej w 
wersji 1.2; Pozostałe złącza minimum: 1 x wyjście audio (stereo mini-jack); Wbudowany hub USB: 
Niewymagany; Karta sieciowa (LAN): Niewymagany; Łączność Wi-Fi: Niewymagana; Zintegrowana 
kamera: Niewymagany; Wbudowany tuner TV: Niewymagany; Pilot w zestawie: Niewymagany; Czytnik 
kart pamięci: Niewymagany; Wbudowany zasilacz: Niewymagany; Maksymalny deklarowany przez 
producenta pobór mocy (praca/spoczynek): 45/0,45 Wat;  
Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak minimalny zakres kątów od -2 do +20 stopni; Regulacja wysokości 
monitora (height adjustment): Niewymagana; Obrotowa podstawa monitora (swivel): Niewymagana; 
Panel obrotowy (pivot): Niewymagany; Możliwość montażu na ścianie (VESA): 75 x 75 mm; Możliwość 
zabezpieczenia (Kensington): Niewymagana; 
Szerokość z podstawą maksimum: 661 mm; Wysokość z podstawą maksimum: 469 mm; Głębokość z 
podstawą maksimum: 188 mm; Masa netto minimum: 5,27 kg; Kolor obudowy: Czarny-lśniący), 
wielojęzyczne menu ekranowe wymagane, Tryb eco wymagany, Funkcja Flicker Free wymagana, 
Funkcja “obraz w obrazie” (PIP) wymagana, Tryb gry wymagany (animacja ruchu złożeń mechanicznych). 
Wyposażenie dostarczone przez producenta minimum: płyta instalacyjna, instrukcja obsługi, kabel 
DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający Wymagana redukcja promieniowania ultraniebieskigo, 
Certyfikacja minimum: Windows 10. Klasa efektywności energetycznej minimum B.  
Gama kolorów (NTSC 1976) NTSC minimum 72% (Typ.) Liczba wyświetlanych kolorów minimum 1 
miliard. Wymagane tworzywo sztuczne bez plastyfikatorów/ 
 
Wymagane złożenie stacji roboczej zgodnie z regułami sztuki: tzn. m. in.: puszczenie kabli zasilających z 
zasilacza pomiędzy tacką płyty głównej a panelem obudowy następnie przepuszczenie kabli przez 
specjalnie do tego przygotowane otwory i podłączenie elementów w ten sposób, aby kable zasilające i 
kable sygnałowe nie zakłócały przepływu powietrza wewnątrz obudowy, Zamocowanie zasilacza na 
podkładce tłumiącej drganie, umieszczenie komponentów w miejscach do tego dedykowanych, 
Podłączenie i skonfigurowanie komponentów w ten sposób, aby można było wykorzystać ich pełne 
możliwości techniczne (nie dotyczy OC), Umieszczenie pamięci tak, aby można korzystać z trybu dual 
channel, podpięcie dysku HDD do odpowiedniego złącza danych. Umieszczenie obudowy na nóżkach 
gumowych tak, aby była stabilna. itp. Wymagane, aby wraz z zakupionym zestawem dostarczone były 
wszystkie zakupione elementy w tym te niewykorzystane przy składaniu oraz oryginalne opakowania z 
poszczególnych elementów, wszystkie instrukcje, gwarancje, kody promocyjne, dołączone gratisy, płyty z 
oprogramowaniem i sterownikami, dołączone przejściówki i okablowanie. Wymagane, aby zestaw zawierał 
wszystkie niezbędne kable i przejściówki, aby po podłączeniu z monitorem, klawiaturą i myszką mógł 
prawidłowo działać.  
Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, bez wad prawnych. Wykonawca zobowiązuje się do 
każdego z nich dołączyć gwarancję producenta oraz wszystkie niezbędne dokumenty i opakowania, aby 
móc ewentualnie z niej skorzystać. Dostawca deklaruje pomoc w przypadku konieczności skorzystania z 
gwarancji producenta poszczególnych elementów składowych także po zakończeniu okresu gwarancji 
udzielonej przez dostawce. 
 
Wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy 
 

Część II 

Serwery do obsługi systemów ERP, HRM i EOD wraz z oprogramowaniem 

Zakres1 

Macierz dyskowa            szt.1  

Specyfikacja: 

Macierz musi posiadać co najmniej następujące elementy i spełniać poniższe wymagania: 
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1. Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ o wysokości nie większej niż 3U 
umożliwiająca instalację min. 30 dysków 2.5” Hot-Plug oraz dwóch kontrolerów, posiadająca 
zabezpieczenie chroniące dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem. 

2. Zainstalowane minimum 9 dysków SSD 2,5” read itensive z interfejsem SAS 12Gb/s o pojemności 
min. 960GB  oraz minimum 15 dysków HDD 2,5” z interfejsem SAS 12Gb/s o pojemności min. 1.2 
TB i prędkości obrotowej min. 10000 obr./min. 

3. Obsługa co najmniej 222 dysków. 
4. Obsługa dysków HDD SAS, HDD NLSAS, SSD SAS. 
5. Możliwość obsługi dysków HDD oraz SSD wspierających szyfrowanie zgodne ze standardem FIPS 

140 level 1. 
6. Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 
7. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą modułów umożliwiających instalację:  12 dysków 3,5” 

lub 24 dysków 2,5” lub 60 dysków 3,5”. 
8. Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków zainstalowanych w 

macierzy. 
9. Zainstalowane dwa kontrolery SAS 12Gb/s pracujące w trybie active-active, każdy wyposażony w 

co najmniej 4 porty SAS 12Gb/s oraz port zarządzający 1GBaseT (RJ45).  
10. Każdy kontroler musi posiadać moduł zarządzający metodą „out of band.” Moduł ten powinien 

umożliwiać m.in. zdalne włączanie oraz wyłączanie macierzy. 
11. Każdy kontroler musi posiadać pamięć podręczną (cache) dla danych oraz informacji kontrolnych 

o pojemności użytkowej min. 16 GB (sumarycznie min. 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza 
rozwiązań realizujących pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

12. Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca 
ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania.  Wymagane jest podtrzymanie zawartości 
pamięci cache przez min. 96 h w przypadku awarii macierzy. 

13. Możliwość włączenia i wyłączenia pamięci cache zarówno do odczytu jak i zapisu dla każdego LUN 
oddzielnie.  

14. Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID. Możliwość zastosowania RAID10, 
RAID10DM, RAID5, RAID 6, RAID0, RAID1. 

15. Możliwość konwersji z jednego poziomu RAID na inny bez przerywania dostępu do danych. 
16. Możliwość skonfigurowania macierzy w taki sposób aby na jednej grupie dyskowej (tier) mogły 

wystąpić wszystkie poziomy zabezpieczeń RAID jednocześnie. 
17. Możliwość włączenia lub wyłączenia przez administratora systemu, w dowolnym momencie, 

wykorzystania konkretnych poziomów RAID. 
18. Możliwość konstrukcji LUN w taki sposób, aby zawierał dane zabezpieczone poziomami RAID 10, 

RAID 5, RAID 6 jednocześnie. 
19. Możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w 

obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. 
20. Możliwość tworzenia jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych 

dysków macierzy.  
21. Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania 

systemu operacyjnego hosta. 
22. Możliwość wykonania lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. 
23. Możliwość wykonywania kopii migawkowych typu snapshot. Kopie migawkowe muszą być 

wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (redirect-on-write). Kopie 
migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (copy-on-write). Kopie migawkowe muszą 
mieć możliwość prezentacji jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu.  

24. Możliwość tworzenia kopii migawkowej w taki sposób aby dane były zabezpieczone innym 
poziomem RAID, niż dane źródłowe. Jeżeli oferowana macierz nie umożliwia takiej 
funkcjonalności, należy dostarczyć dodatkowo 30% przestrzeni typu RAW. 

25. Możliwość alokacji wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone 
w przyszłości (thin provisioning). 

26. Automatyczne, bez interwencji człowieka, rozkładanie danych między dyskami poszczególnych 
typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami 
dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. 
Dane często używane macierz powinna automatycznie przemieszczać na dyski SSD lub na dyski 
o największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski wolniejsze.  

27. Możliwość redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji. Kompresja powinna odbywać 
się po fakcie zapisu na urządzenia dyskowe wewnątrz macierzy (dane spoczynkowe). 

28. Możliwość kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na poziomie poszczególnych 
wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego ograniczania przepływu 
danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie. 

29. Możliwość „online’owego” importu danych z macierzy innego producenta z jednoczesną konwersją 
wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision”. 

30. Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów. 
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31. Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba 
operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. 
Możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń 
czasowych. 

32. Możliwość stałego monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe producenta. 
33. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w 

przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich 
mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS 
Windows, Vmware, Linux, Solaris. 

34. Wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (T10 SCSI Unmap) dla systemu 
operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012 i Windows 2016, VMFSv5 i 
v6 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning. 

35. Możliwość wykonywania rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i 
oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). 

36. Możliwość wymiany komponentów na gorąco bez przerywania działania macierzy w szczególności 
dotyczy to zasilaczy, wentylatorów, kontrolerów, kart rozszerzeń. 

37. Dwa zasilacze redundantne hot-plug. 
38. Sześć kabli 12Gb HD-Mini SAS o długości min. 4m. 
39. Warunki gwarancji:  

‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z maksymalnym  czasem reakcji (zidentyfikowaniem 
problemu i powiadomieniem Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia usuwania awarii) do 4 
godzin od zgłoszenia, 

‐ przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;   
‐ w przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

dedykowanego opiekuna, zdalnie koordynującego prace serwisowe; 
‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta;  
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; 

 
Licencja Academic VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts + 5 Year Basic 
Support/Subscription            szt. 1 
 
Licencja WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic     szt. 5  
 
Licencja WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL       szt. 200  
 
Licencja WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL     szt. 20 
 
 
Zakres 2 
 

Serwery typ 1           szt. 2 
 

Serwer musi posiadać co najmniej następujące elementy i spełniać poniższe wymagania: 
 
1. Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ o wysokości nie większej niż 1U 

wyposażona w wysuwane szyny i wysięgnik do mocowania kabli. 
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 

zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
3. Zainstalowane dwa procesory min. ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 

zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 696 w teście 
SPECint_rate_base2006, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

4. Minimum 256GB pamięci RAM, DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować 
się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 
3TB pamięci RAM. 

5. Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, 
Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling. 

6. Minimum 3 sloty PCIe x16 generacji 3. 
7. Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1GBaseT (RJ45) oraz min. dwa interfejsy sieciowe 

10GBaseT (RJ45). 
8. Zainstalowana karta SAS HBA 12Gb/s, 2 external port. 
9. Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu 

flash o pojemności min. 64GB.  
10. Wbudowane porty: min. 4xUSB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu obudowy i jeden 

wewnętrzny, 4xRJ45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. 
11. Dwa redundantne zasilacze (1+1) Hot-Plug. 
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12. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
13. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 

procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 
14. Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, 

posiadająca dedykowany port 1GBaseT (RJ45)  i umożliwiająca: 
‐ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
‐ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 
‐ Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany 

port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 
‐ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
‐ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 
‐ szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 
‐ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 
‐ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
‐ wsparcie dla IPv6; 
‐ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 
‐ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 
‐ możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 
‐ integracja z Active Directory; 
‐ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 
‐ wsparcie dla dynamic DNS; 
‐ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej. 
‐ możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu 

serwera 
‐ możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera; 
‐ karta powinna mieć możliwość wyposażenia w wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 

16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca 
szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. 

15. Możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu 
dedykowanej aplikacji mobilnej (min. Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ 
BLE/ WIFI. 

16. Warunki gwarancji:  
‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z maksymalnym  czasem reakcji (zidentyfikowaniem 

problemu i powiadomieniem Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia usuwania awarii) do 4 
godzin od zgłoszenia, 

‐ przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;   
‐ w przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

dedykowanego opiekuna, zdalnie koordynującego prace serwisowe; 
‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta;  
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; 

 
Zakres 3 
 

Serwery typ 2            szt.1 
 

Serwer musi posiadać co najmniej następujące elementy i spełniać poniższe wymagania: 
 

1. Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ o wysokości nie większej niż 1U 
wyposażona w wysuwane szyny i wysięgnik do mocowania kabli. 

2. Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

3. Zainstalowany jeden procesor min. ośmiordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 628 w teście 
SPECint_rate_base2006, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

4. Minimum 32GB pamięci RAM, DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB 
pamięci RAM. 
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5. Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, 
Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling. 

6. Minimum 2 sloty PCIe x16 generacji 3. 
7. Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1GBaseT (RJ45) oraz min. dwa interfejsy sieciowe 

10GBaseT (RJ45). 
8. Zainstalowana karta SAS HBA 12Gb/s, 2 external port. 
9. Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 

możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków 
samoszyfrujących. 

10. Możliwość instalacji dysków HDD SATA, HDD SAS, SSD SATA, SSD SAS, NVMe. 
11. Zainstalowane min. 2 dyski Hot-Plug z interfejsem SAS 12Gb/s o pojemności min. 600GB i 

prędkości obrotowej 10000 obr./min.  
17. Wbudowane porty: min. 4xUSB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu obudowy i jeden 

wewnętrzny, 4xRJ45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. 
18. Dwa redundantne zasilacze (1+1) Hot-Plug. 
19. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
20. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 

procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 
21. Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, 

posiadająca dedykowany port 1GBaseT (RJ45)  i umożliwiająca: 
‐ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
‐ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 
‐ szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 
‐ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 
‐ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
‐ wsparcie dla IPv6; 
‐ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 
‐ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 
‐ możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 
‐ integracja z Active Directory; 
‐ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 
‐ wsparcie dla dynamic DNS; 
‐ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej. 
‐ możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu 

serwera 
‐ możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera; 
‐ karta powinna mieć możliwość wyposażenia w wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 

16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca 
szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. 

22. Możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu 
dedykowanej aplikacji mobilnej (min. Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ 
BLE/ WIFI. 

23. Warunki gwarancji:  
‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z maksymalnym  czasem reakcji (zidentyfikowaniem 

problemu i powiadomieniem Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia usuwania awarii) do 4 
godzin od zgłoszenia, 

‐ przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;   
‐ w przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

dedykowanego opiekuna, zdalnie koordynującego prace serwisowe; 
‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta;  
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; 

 
Zakres 4 
 
Deduplikator sprzętowy do przechowywania i odtwarzania backup’ów     szt. 1 
 

Urządzenie musi posiadać co najmniej następujące elementy i spełniać poniższe wymagania: 
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1. Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19’’ o wysokości nie większej niż 2U  
posiadająca zabezpieczenie chroniące dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem oraz 
wysuwane szyny. 

2. Minimum 8TB powierzchni dyskowej przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów 
danych. 

3. Możliwość rozbudowy powierzchni dyskowej przeznaczonej na przechowywanie unikalnych 
segmentów danych do minimum 15TB.  

4. Minimum 4 interfejsy sieciowe 10GBaseT (RJ45).  
5. Możliwość rozbudowy o minimum 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet SFP+. 
6. Możliwość wydzielenia dedykowanego portu Ethernet dla potrzeb replikacji. 
7. Port zarządzający 1GBaseT (RJ45). 
8. Dwa redundantne zasilacze (1+1) Hot-Plug. 
9. Dyski służące do przechowywania danych zabezpieczone technologią RAID6. 
10. Dedykowany, oddzielny system plików dla przechowywanych danych (backupy, archiwa). 
11. Dedykowany, oddzielny system plików na system operacyjny urządzenia oraz logi. 
12. Jednoczesna obsługa protokołów: CIFS, NFS, deduplikacji na źródle do pełnej pojemności 

urządzenia. 
13. Deduplikacja danych (in-line) przed zapisem na dyski. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie 

mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu 
strumienia danych przychodzącego do urządzenia. 

14.  Weryfikacja online danych po zapisie. Każda zapisana na dyskach porcja danych  musi być 
odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie w momencie zapisu.  

15. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym 
bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego 
strumienia danych (urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o 
różnej długości, która jest indywidualnie ustalana przez algorytm urządzenia).   

16. Mechanizm globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi 
protokołami (CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie całego urządzenia 
(raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie może nigdy więcej zostać zapisany, 
bez względu na to jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany). 

17. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej deduplikacji przed zapisem na dysk 
(in-line). 

18. Możliwość  wykonywania snapshot’ów. 
19. Możliwość przechowywania minimum 500 snapshot’ów jednocześnie. 
20. Możliwość odtworzenia danych ze snapshot’u. Odtworzenie danych ze snapshot’u nie może 

wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy 
w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów/odtwarzania). 

21. Zagregowana wydajność protokołami CIFS, NFS co najmniej 1 TB/h. 
22. Zagregowana wydajność z wykorzystaniem deduplikacji na źródle co najmniej 2 TB/h. 
23. Możliwość jednoczesnej obsługi minimum 20 strumieni (w tym jednocześnie: zapis danych min. 10 

strumieniami, odczyt danych min. 10 strumieniami) pochodzących z różnych aplikacji oraz 
dowolnych protokołów: CIFS, NFS, deduplikacja na źródle.  

24. Możliwość podziału urządzenia na logiczne części.  Dane znajdujące się w każdej logicznej części 
muszą być między sobą deduplikowane (globalna deduplikacja między logicznymi częściami 
urządzenia). 

25. Możliwość zdefiniowania parametru typu „QUOTA” na pojemność utylizowaną przez każdą z w/w 
logicznych części urządzenia. 

26. Możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia jako 
niezależnego urządzenia CIFS, NFS, deduplikacja na źródle. 

27. Możliwość zdefiniowania i monitorowania serwerów (adresów IP), które mają prawo 
zapisywać/odczytywać dane, dla każdej logicznej części. 

28. Raportowanie ile fizycznie zajmują dane przed deduplikacją i po deduplikacji dla każdej logicznej 
części. 

29. Możliwość automatycznego przeniesienia backupów/plików do storage’u S3. Dane 
przechowywane w storage’u S3 muszą być również w postaci segmentów deduplikowanych 
identycznym blokiem jak na oferowanym urządzeniu. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu, 
po którym pliki są przenoszone z oferowanego urządzenia do storage’u S3. 

30. Możliwość automatycznego usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia). 
31. Możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania 

przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). 
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32. Wsparcie deduplikacji na źródle dla aplikacji: Oracle RMAN (bez dodatkowego oprogramowania 
backupowego),  MS SQL (bez dodatkowego oprogramowania backupowego), MS Exchange (bez 
dodatkowego oprogramowania backupowego), IBM DB2 (bez dodatkowego oprogramowania 
backupowego), SAP HANA (bez dodatkowego oprogramowania backupowego), HP Data 
Protector, Veritas NetBackup, Dell EMC NetWorker, Dell EMC Avamar, Veeam.  

33. Warunki gwarancji:  
‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z maksymalnym  czasem reakcji (zidentyfikowaniem 

problemu i powiadomieniem Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia usuwania awarii) do 4 
godzin od zgłoszenia, 

‐ przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;   
‐ w przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

dedykowanego opiekuna, zdalnie koordynującego prace serwisowe; 
‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta;  
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; 

 
Licencja Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle  Education Sector + 4  
additional years of basic maintenance        szt. 2  

 
 
Zakres 5 
 
Licencja SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic       szt. 8  
 
 
Część III 
 
Monitory, komputery stacjonarne, oprogramowanie 
 
Zakres 1 
 
Monitory            szt. 35 
 
Specyfikacja: 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23” (16:9) 
Rozmiar plamki Max. 0,27 mm 
Jasność Min. 250 cd/m2 
Kontrast Typowy min. 1000:1 
Kąty widzenia 
(pion/poziom) 

Min. 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy max. 5 ms (szary do szarego - tryb szybki)  
max. 8 ms (szary do szarego - tryb normalny) 

Rozdzielczość 
maksymalna 

1920 x 1080 przy min. 60Hz 

Częstotliwość 
odświeżania poziomego 

30 – 83 kHz  

Częstotliwość 
odświeżania pionowego 

56 – 76 Hz 

Color Gamut 85% (CIE 1976) 
72% (CIE 1931) 

Zyżycie energii Normalne działanie 20W (typowe), 25W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności 
mniej niż 0,3W 

Powłoka powierzchni 
ekranu 

Antyodblaskowa utwardzona 

Podświetlenie System podświetlenia LED 
Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia 

przed kradzieżą. 
Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie 
problemu wyświetlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy monitora) 

Waga bez podstawy Maksymalnie 3,20 kg 
Waga z podstawą + 
kable 

Maksymalnie 3,90 kg 
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Wymiary bez podstawy Wysokość : max. 324 mm 
Szerokość : max. 545 mm 
Głębokość : max. 55 mm 

Wymiary z podstawą Wysokość : max. 416 mm 
Szerokość : max. 545 mm 
Głębokość : max. 180 mm 

Zakres regulacji Tilt Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni 
Kolor obudowy Czarny 
Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  

1x DisplayPort 
Gwarancja ‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z czasem przystąpienia do usuwania 

awarii nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem 
czas przystąpienia do usuwania awarii Zamawiający rozumie czas w 
jakim Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia awarii  od chwili 
zgłoszenia w dni robocze 

‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji. 
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego;
‐ czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni od momentu 

przystąpienia do usuwania awarii 
 

Certyfikaty TCO 7.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 7.0 lub nowszy 
Wymagane dokumenty dołączyć do oferty dodatkowo potwierdzone przez 
producenta sprzętu oświadczeniem lub podpisane przez osobę 
upoważnioną/prokurenta do reprezentowania producenta sprzętu.  

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm 
Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora.
Kabel zasilający, kabel DisplayPort oraz kabel D-Sub 

 
Zakres 2 
 
Komputery stacjonarne          szt. 35 
 
Specyfikacja: 
 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych, stacja programistyczna. 
 

Procesor  
 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej 
wynik 8000 punktów Passmark CPU Mark. 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny. 

Parametry 
pamieci 
masowej 

M.2 256 GB SSD SATA 
Komputer musi umożliwiać instalację min. dwóch dysków 
 

Wydajność 
grafiki 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej 
wynik 1150 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  
wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim 
panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out.  
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Obudowa Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona 
w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 dysków 2,5”. Napęd 
optyczny w dedykowanej wnęce slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w 
orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom 
obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były 
usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z 
zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 
70cm, waga max 8 kg. 
Zasilacz o mocy min. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 
min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.  
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć 
wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta 
występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki 
dla wszystkich zasilaczy. 
Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie 
producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na 
demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  bez konieczności 
użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz 
powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i 
miganie] w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię 
BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w 
specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany 
przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w 
specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer 
powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, 
oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 
 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do 
oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez 
względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego 
komputera ). 
 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 
użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do 
uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający 
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System 
oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  
możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  
uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla 
konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 
wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie 
wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi 
zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. 
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w 
szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, 
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, 
informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ 
pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury 
panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w 
przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności 
a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości 
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uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie 
dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną 
informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując 
incydenty w logach.   
 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 
płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia 
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 
 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 
zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu 
oferowanego komputera,  
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę 
za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz 
wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany 
konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, 
wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu 
diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  
wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości 
zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania 
pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie 
zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości 
zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, 
pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego 
procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych 
do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze 
audio. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 
samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych 
parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub 
zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest 
wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo) 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu 
obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji. 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT 
dla Direct I/O 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia 
dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 
porty USB są aktywne. 
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń 
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu 
wizualnego systemu diagnostycznego.  
Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na 
dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB 
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Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 
boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 
zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności 
uruchamiania systemu operacyjnego.  
 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w 
dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram. 
 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie 
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta). 
 

Warunki 
gwarancji 

Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 4 lata. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

 Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

 Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania 
zgłoszeniami serwisowymi. 

 Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat 
online, Facebook, Twitter). 

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 
urządzenia,                w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część 
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane 
przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia 
przez Dział Wsparcia Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń 
za pośrednictwem strony internetowej producenta. 
Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 
pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym 
wsparciem technicznym. 
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego 
zgłaszania awarii do serwisu 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia 
do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu 
objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u 
Zamawiającego.  
 

Warunki 

Gwarancji 

‐ przynajmniej cztery lata gwarancji  z czasem przystąpienia do usuwania awarii 
nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas 
przystąpienia do usuwania awarii Zamawiający rozumie czas w jakim 
Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia awarii  od chwili zgłoszenia w 
dni robocze 

‐ wszystkie naprawy realizowane w miejscu instalacji. 
‐ w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; 
‐ czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni od momentu przystąpienia do 

usuwania awarii 
 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 
Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego 
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na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez 
potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  
1x DisplayPort v1.1a 
1x HDMI 1.4 
1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

Porty USB 
Panel przedni 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Panel Tylny 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów 
USB TYP-A  nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek 
lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji 
kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane 
porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (wlutowane w laminat płyty 
głównej). 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale 
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla 
danego urządzenia; wyposażona w : 

1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  
1 złącza PCI Epress x 1,   
2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  
2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0 
1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 
1 złącze M.2 WLAN 
1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS 
1 konektor do realizacji funkcji clear Password 

Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz optyczna USB.  
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x . 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną 
licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : 
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu 
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej 
dostępnej wersji,  
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym 
przekierowaniem a w szczególności informacji : 
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 
                c. priorytecie aktualizacji 
                d. zgodność z systemami operacyjnymi 
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 
                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do 
punktu e. 
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej 
instalacji), rekomendowane i opcjonalne 
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy 
dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną 
datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej 
obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu 
*.xml 
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, 
ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich 
komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość 
exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi 
zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w 
przedziale czasowym do min. 1 roku. 
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Zakres 3 
 
Oprogramowanie: 
   
Systemy operacyjne Windows 10 Professional R5 32/64 bit PL USB           5 licencji  
 
Oprogramowanie biurowe Office Microsoft Office Standard 2019  
SNGL OLP NL Academc          1 licencja na 45 stanowisk
      
 
 
Systemy operacyjne   Windows, Mac OSX, Linux 
Obsługiwane typy plików  stl, obj 
Gwarancja     min. 24 miesiące 


