
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy pakietu nr 1, nr 2 i nr 3 (z wyłączeniem płyt CD, DVD, DVD do archiwizacji zdjęć, 

DVD do nadruku oraz pudełek na płyty DVD): 

1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków 

i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011. 

2. Na wszystkie dostarczane wyroby Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji(chyba 

że inny termin nie został wskazany w niniejszym opisie) licząc od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Firma serwisująca sprzęt musi posiadać oddział serwisowy na terenie Warszawy. 

4. Wykonawca dostarcza do każdego dostarczonego sprzętu kartę gwarancyjne oraz 

instrukcję instalacji, użytkowania i obsługi. 

5. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji. 

6. Wykaz przedmiotów: 

Pakiet nr 1 

 Serwer ilość 1 
Opis SERWER (parametry minimalne) 

 procesor: Dwa zainstalowane procesory 6-rdzeniowe z rodziny x86, 64 
bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku 
SPECint_rate2006base = 315 Testy dla oferowanego modelu 
serwera wyposażonego w zaoferowane procesory powinny być 
opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.SDec.orq. 

 płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Minimum 6 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 2 

złącza PCIe x8. 

 pamięć: 16 GB DDR3 DIMM 1333 MHz, możliwość rozszerzenia do 
192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 
slotów przeznaczonych dla pamięci. 

 karta graficzna: Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 

1280x1024 

 kontroler macierzowy: Zintegrowany lub w dedykowanym slocie (nie zajmujący 
ogólnie dostępnych slotów PCI-E) SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 
60 wyposażony w min. 512 MB pamięci cache z 
podtrzymaniem bateryjnym. 

 dyski HDD: Zainstalowane 3 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 3,5" 15 000 
obr./min. skonfigurowane w RAID 5. Możliwość instalacji 
dysków SATA, SAS i SSD. 

 napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM, 

 porty: 6 x USB 2.0 z czego min. 2 na przednim panelu obudowy i 
jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. 

 karta sieciowa: Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie 
głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP -TOE, wsparciem 
dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym 
uruchamiania systemu z iSCSI). Dopuszcza się rozwiązanie 
równoważne funkcjonalnie oparte o 2 łącza  typu 10/100/1000 
wbudowane na płycie głównej oraz 2 łącza na dodatkowej 
karcie PCIe , spełniające wymagania wydajnościowe o ile 
zostanie spełniona funkcjonalność kart sieciowych oraz nie 
zostanie zmniejszona ilość dostępnych wolnych slotów PCI 
Express.". 

 obudowa: Tower 

http://www.sdec.orq/


- Klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 8 
dysków „hot-plug" (max. dysków 300 GB SAS 3,5" 15 000 
obr./min.); 

- Wentylatory redundantne „hot-plug"; 
- 2 zasilacze „hot-plug" (1 redundantny); 
- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 

umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze. 

 bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość 

zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD lub klucza USB. 

 oprogramowanie: -kpi. sterowników na CD lub DVD. 

 dodatkowo: - Klawiatura; 
- Mysz USB; 
- Dokumentacja użytkownika; 
- Kpi. kabli podłączeniowych. 

 zarządzanie serwerem: Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze 
systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze 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 (SSLv3) 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, VLAN tagging, Telnet, SSH; 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym 

poboru prądu przez serwer; 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez 

konkretny serwer; 
- integracja z Active Direktory; 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów 

jednocześnie; 
- wsparcie dla dynamie DNS; 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o 

awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

Serwer powinien posiadać wbudowaną wewnętrzną pamięć 
SD do przechowywania sterowników i firmware'ów 
urządzeń serwera, umożliwiająca szybką instalację 
wspieranych systemów operacyjnych 

 LISTWA ZASILAJĄCA o 

parametrach: 

min. 5 gniazd; maksymalny prąd impulsu 13,5 kA; ochrona 

trzech linii zasilania; sygnalizacja napięcia, wyłącznik, dł. 

przewodu min. 1,5 m. 

 

Pakiet nr 2 

 Stacja robocza ilość 15 
Opis Stacja robocza (parametry minimalne) 

 Płyta główna Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 
złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB 
DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; 
zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę 
RAID 0 i 1. Płyta musi być trwale oznaczona logo 
producenta komputera. Wspomagająca technologię 
wielowątkowości oraz wielordzeniowości;  Wbudowana w 
płytę główną technologia zarządzania i monitorowania 



komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie 
od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym 
AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i 
konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla 
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także 
umożliwiająca: 

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, 
Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; 

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS; 
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 

procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD 
ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji 
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych 
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury 
wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; 

e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 

poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 

standardami DMTF WS MAN 1.0.0 

(http://www.dmtf.ora/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0  

 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub AMD 

790 równoważny 

 Procesor Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, 
osiągający: ' w teście SYSMark2007 Preview Rating wynik min. 
140 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien 
być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego 
sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że 
oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym 
modelu komputera Testy powinny być potwierdzone przez 
przedstawiciela producenta w Polsce. 

 Pamięć RAM 2 GB min. 1066MHz pracująca w trybie Dual Channel. 

 Dysk twardy 250 GB SATAII 7200 obr./min., 8 MB pamięci cache. 

 Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256 MB, 

osiągająca w teście 3DMark Vantage (GPU Score, Entry) nie mniej 

niż 1380 pkt. 

 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 

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

umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli 

zarządzająco-diagnostycznej producenta komputera. 

 Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; min. 

8 x USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z 

przodu obudowy i6ztyłu, sieciowy RJ-45, porty słuchawek i 

mikrofonu na przednim oraz tylnym   panelu obudowy. Wymagana 

ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 

USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek 

 Klawiatura Klawiatura USB w układzie US QWERTY. Żelowa podkładka 

pod nadgarstki. 

 Mysz Mysz laserowa USB z min. czterema klawiszami oraz rolką (scroll) 

min 1000dpi. Podkładka pod mysz z żelową podpórką pod 

nadgarstek. 

 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW. Dołączone oprogramowanie: 
- oprogramowanie  do nagrywania zgodne z punktem 4.5.2 w 

wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji; 

 Obudowa - Typu Mini Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" zewnętrzne i 2 
x 3,5" wewnętrzne); 

- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów 

http://www.dmtf.ora/standards/wsman


bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia 
wkrętów, śrub motylkowych); 

- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna 
posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym producenta 
komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci  linki  metalowej (złącze 
blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 
założenia kłódki); 

- Zasilacz o mocy max. 255 W i wydajności 88%; 
- W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny 

system  diagnostyczny (widoczny z zewnątrz, bez 
zdejmowania obudowy), służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; 
a w szczególności 
musi sygnalizować: 

- przebieg procedury POST; 
- sum kontrolnych Biosu; 
- awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora; 
- uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia 

złączy PCI, kontrolera grafiki, 

 System operacyjny Preinstalowany system operacyjny 32-bit zgodny z punktem 

4.5.1, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 

 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany 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. Dołączony 

nośnik ze sterownikami. 

 BIOS - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu 
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego 
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 
zasilania i podtrzymania BIOS). 

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu 
slotów PCI. 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości 
zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez 
podania hasła administratora. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było 
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 

- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji 
na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej 
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, 
obsadzeniu slotów PCI. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 



dźwiękowej, karty sieciowej, portu  równoległego, portu  
szeregowego z poziomu  BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

- 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. 

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
wszystkich  portów,   tylko  portów znajdujących się na 
przedzie obudowy, tylko tylnych portów. 

- Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę 
zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą 
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. 

- Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. 

 Dodatkowe oprogramowanie - Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera 
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, 
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, 
umożliwiające co najmniej: 

- Informowanie administratora o otwarciu obudowy; 
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, 

równoległych, USB; 
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym 

komputerze a także na grupie komputerów w tym samym 
czasie; 

- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co 
najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru 
nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, 
włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia 
karty dźwiękowej; 

- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; 
- Otrzymywanie informacji WMI -Windows Management 

Instrumentation; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 

HDD, wersje BIOS; 
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, 

wolnego miejsca na dyskach twardych; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 

HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub 
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; 

- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy 
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym; 

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o 

zaistnieniu zdarzenia poprzez (po  stronie serwera) 

automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, 

wysłanie raportu zawierającego między innymi numer 

seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty 

elektronicznej. 

 Certyfikaty - Certyfikat  ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący 
proces  projektowania i produkcji (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu); 

- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL) 
- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić 
maksymalnie 23 dB  co  zostanie poświadczone  przez 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 
wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
badawczą; 



- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); 
- Potwierdzenie, w postaci oświadczenia producenta, spełnienia 

kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 

niebezpiecznych, zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 

głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 

masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych 

wyszczególnionych w punkcie 4.6. 

 Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 

usług serwisowych oraz  posiadać  autoryzacje producenta 

komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie  producenta  komputera,  że w przypadku  nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisem gwarancyjnym. W przypadku uszkodzenia 

dysku twardego zostaje on wymieniony  

 dodatkowo - dokumentacja użytkownika w języku polskim; 

- kpi. kabli połączeniowych (w tym patchcord RJ45 min. 3 m); 

- kpi. kabli zasilających; 
- systemowy dysk twardy podzielony na dwie równe partycje, 
system operacyjny zainstalowany na partycji C. 

 Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 

seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 Monitor 19” ilość 17 
Opis Monitor LCD 19" (parametry minimalne) 

 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19" 

 Rozmiar plamki max. 0,284 mm 

 Jasność 250 cd/m2 

 Kontrast 1000:1 

 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni 

 Czas reakcji matrycy max. 5 ms 

 Rozdzielczośś maksymalna 1440x900 przy 60 Hz 

 Częstotliwość odświeżania 
poziomego 

30 - 83 kHz 

 Częstotliwość odświeżania 
pionowego 

56 - 75 Hz 

 Regulacja nachylanie monitora W zakresie -4 do +21 stopni. 

 Zużycie energii Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 

1 W. 

 Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa utwardzona 3H. 

 Podświetlenie System podświetlenia 2 CCFL. 

 Bezpieczeństwo Kensington Slot 

 Złącze D-Sub, DVI-D, 

 kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD. 

 Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać 
ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta 
monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 Certyfikaty TCO99 

 Monitor 24” graficzny ilość 1 
Opis MONITOR 24" (parametry minimalne) 



 typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24" 

 jasność 300 cd/m2 

 kontrast dynamiczny 70000:1 

 kontrast 1000: 1/ 

 kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni 

 czas reakcji matrycy max 7 ms 

 rozdzielczość maksymalna 1920x1080 

 częstotliwość odświeżania 
poziomego 

30-81 kHz 

 częstotliwość odświeżania 

pionowego 

56-75 Hz 

 typ synchronizacji Separate HA/, Composite, SOG 

 sygnał wejściowy Analogowy RGB, cyfrowy DVI 

 złącze D-sub, DVI, HDMI 

 kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD. 

 regulacja monitora Automatyczna i manualna. 

 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma 
serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie 
producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego 
sprzętu. 

 certyfikaty TC0 99 

 Laptop ilość 10 
Opis Ekran 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED 

 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora, min. HM55 lub 
AMD Vision Premium równoważny 

 Procesor Architektura zgodna z x86, dwurdzeniowy, wykonany w 
technologii mobilnej, osiągający w teście MobtleMark2007 
Performance Qualification - 100 punktów oraz Battery Life 
Rating 240 minut. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu 
powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz 
dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów 
potwierdzający, iż oferowany model komputera z oferowanym 
procesorem osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być 
potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w 
Polsce. 

 Pamięć RAM 4GB min. 1066MHz z możliwością rozszerzenia do 8GB 

 Dysk twardy min. 250 GB SATA, 5400 obr./min. 

 Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do 
min. 512MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, 

 Audio Karta dźwiękowa czterokanałowa, zgodna z HDAudio, 
wbudowane głośniki 

 Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną 

 Łączność bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g, zintegrowany z płytą główną lub w 
postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z 
dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu 
WLAN. Wbudowany moduł Bluetooth 

 Porty/złącza 1xVGA, 1xRS232, IEEE1394a, 4 szt USB, RJ-45, złącze 
słuchawkowe stereo, złącze mikrofonowe, 1 złącze PC-Card 
type l/ll, czytnik kart multimedialnych SD, SDHC i MMC, 
wbudowana kamera 2Mpix w obudowę ekranu komputera, 
mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, 

 Klawiatura i touchpad Klawiatura z powłoką antybakteryjną (układ US-QWERTY), 
min. 83 klawisze; Touchpad 240 CPI z wydzieloną strefą 
przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów. 

 Napęd optyczny 8x DVD-/+RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie: 



- oprogramowanie do nagrywania płyt zgodne z punktem 4.5.2 
w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji, 
wymagany 
nośnik z oprogramowaniem. 

 Bateria Li-lon min. 4-ogniwowa, Bateria musi być wyposażona w 
system  zapewniający jej  naładowanie do poziomu 100% w 
czasie nie dłuższym niż 2h. 

 System operacyjny System operacyjny 32-bit zgodny z punktem 4.5.1 
.niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + 
nośniki. 

 BIOS - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych, ustawienia  hasła  na  poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: 

- brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na 
uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie 
było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać 
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień 
BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty 
sieciowej, karty audio portów USB, portu eSATA, modemu, 
FireWire, ExpressCard, wnęki modularnej na napęd optyczny, 
czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, ASF 2.0, 
TPM, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, 
WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu   
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, 

- Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On 
LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za 
pośrednictwem sieci LAN i WLAN - min. trzy opcje do 
wyboru: tyiko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN 

- Możliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym 
ładowania baterii zasilaczem 

- Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii 
- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 
numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym 
producenta komputera 

 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany 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. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną 
działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja 
absorbująca wstrząsy Złącze typu Kensington Lock. 

 Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces 
projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu); 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 
oferty) 

- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 



operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) ma wynosić 
maksymalnie 23 dB co zostanie poświadczone przez 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym 
wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
badawczą 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- Potwierdzenie, w postaci oświadczenia producenta, spełnienia 

kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych, zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych 
o masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych 
wyszczególnionych w punkcie 4.6. 

 Waga Waga w wymaganej konfiguracji max 2.7 kg. 

 Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas 
reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma 
serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie 
producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 
gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u 
Zamawiającego. 

 Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji  po  podaniu  numeru  
seryjnego  bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dołączony nośnik ze sterownikami. Zasilacz sieciowy. 

 Części do Laptopa 
Opis Dysk Twardy 1TB 2,5” parametry minimalne 

 format szerokości 2.5 cala 

 typ wewnętrzny dysk magnetyczny 

 pojemność 1TB 

 interfejs Serial ATA II (SATA2) 

 wersja interfejsu SATAII 

 prędkość obrotowa 5 400 obr./min. 

 pamięć cache 8 MB 

 maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s 

Opis Pamięć RAM 2x2 GB DDR2 

 Typ pamięci DDR2 

 Prędkość taktowania 667 Mhz 

 Przeznaczenie Laptop Dell 

Nośniki danych  

 Dysk zewnętrzny ilość 18 
Opis 2TB ilość 2 (parametry minimalne) 

 Pojemność dysku: 2TB 

 Dysk:  3.5" SATA 

 Interfejs: USB 2.0 

Opis 1TB ilość 12 
 Pojemność dysku: 1TB 

 Dysk:  3.5" SATA 

 Interfejs: USB 2.0 

 500 GB ilość 4 
Opis Pojemność dysku: 500 GB 

 Dysk:  3.5" SATA 

 Interfejs: USB 2.0 

 PEN ilość 21 

 64GB ilość 2 (parametry minimalne) 
 Pojemność 64GB 



 Interfejs pamięci USB 2.0; zgodny z USB 1.1 

 Szybkość zapisu  10 MB/s 

 Szybkość odczytu 20 MB/s 

 System: Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Gwarancja: 5 lat 

 16GB ilość 4 (parametry minimalne) 
 Pojemność 16GB 

 Interfejs pamięci USB 2.0; zgodny z USB 1.1 

 Szybkość zapisu  15 MB/s 

 Szybkość odczytu 25 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Wymiary 66 mm x 20 mm x 9 mm 

 Masa  11,3 g 

 Gwarancja 5 lat 

 8GB ilość 2 (parametry minimalne) 
 Pojemność 8GB 

 Interfejs pamięci USB 2.0; zgodny z USB 1.1 

 Szybkość zapisu  15 MB/s 

 Szybkość odczytu 25 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Wymiary 66 mm x 20 mm x 9 mm 

 Masa  11,3 g 

 Gwarancja 5 lat 

 4GB ilość 13 (parametry minimalne) 
 Pojemność 4GB 

 Interfejs pamięci USB 2.0; zgodny z USB 1.1 

 Szybkość zapisu  15 MB/s 

 Szybkość odczytu 20 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Wymiary 66 mm x 20 mm x 9 mm 

 Masa  11,3 g 

 Gwarancja 5 lat 

 CD ilość 720 
Opis Pojemność 700 MB 

 Format nośnika: CD-R 

 maks. prędkość nagrywania: X52 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 

 DVD ilość 1960 
Opis Pojemność 4,7 GB 

 Format nośnika: DVD+R 

 Prędkość zapisu wg 

producenta: 

x4 - x16 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 

 Płyty DVD do archiwizacji ilość 50 
Opis Format nośnika: DVD-R 

 Powierzchnia: srebrna matowa 

 Pojemność: 4.7GB 

 Prędkość zapisu wg 

producenta: 

x4 - x16 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 

 Najwyższy poziom stabilności nagrywania 

 Płyta DVD do nadruku ilość 500 
Opis Typ zapisu Płyty DVD+R 



 Rodzaj Printable Full face 

 Prędkość zapisu Prędkość 16x 

 Pudełka na płyty DVD ilość 1000 
Opis rodzaj pudełka Ultra Slim DVD 

 grubość 7 mm 

 wymiary 190x135x7mm 

 Kolor czarnym 

 folia zewnętrzna na umieszczenie okładki 

 w środku możliwość umieszczenia wkładki/książeczki dzięki specjalnym zaczepom 

Inne  
 Klawiatura na USB ilość 1 
 Typ klawiatury przewodowa 

 Układ klawiszy QWERTY 

 Ilość klawiszy 104 

 Długość przewodu 1,8 m 

 Gwarancja 36 miesięcy 

 Mysz optyczna na USB ilość 2 
 Typ myszy Optyczna 

 Komunikacja z komputerem Przewodowa 

 Interfejs USB 

 Rozdzielczość  1000 

 Liczba przycisków 2 szt. 

 Liczba rolek 1 szt. 

 Gwarancja 36 miesięcy 

 Podkładka pod mysz ilość 2 

 Zasilacz UPS ilość 1 
Opis Moc pozorna 1200 VA 

 Moc rzeczywista 780 W 

 Częstotliwość na pracy 

sieciowej 

45-55 Hz +/-1 Hz 

 zakres napięcia 
wejściowego 

~184V-~264V+/-2% 

 Napięcie wyjściowe na 
pracy bateryjnej 

230 V+/- 2 % 

 Progi przełączenie UPS - 

sieć 

~189V-~259V+/-2% 

 Częstotliwość napięcia 
wyjściowego na pracy 
bateryjnej 

50 Hz +/-1 Hz 

 Kształt napięcia na pracy 

bateryjnej 

SINUS 

 Max czas Przełączania na 

UPS 

<3ms 

 Czas podtrzymania przy 
80%/50% P max 

6 min/12 min 

 Wejście zasilania Przewód podłączony trwale do UPS'a min. 2 m długości umożliwiający 
podłączenie do gniazda naziemnego standardu polskiego z bolcem 
uziemiającym 

 Interfejs komunikacyjny USB 

 Sygnalizacja min. 4 diody wskazujące pracę sieciową, bateryjną, przeciążenie i 

ładowanie akum. 
 Liczba gniazd 

wyjściowych 

2 standardu polskiego z bolcem uziemiającym 

 maksymalna masa 11 kg 

 Oprogramowanie Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy UPS w jęz. 
Polskim 

 Certyfikaty producenta 

(załączyć do oferty) 

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces 
projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu); 



- ISO 14001 dla producenta sprzętu; 

- Deklaracja zgodności CE 

 

Pakiet nr 3 

 

 Drukarka laser mono ilość 1 
Opis Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 32 MB 

 Taktowanie zegara procesora 360 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX. 

 Rozdzielczość 1200 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 7 sekund 

 Minimalna szybkość druku 35 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 

miesięczne 

10 000 str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 250 ark.; 

1 podajnik ręczny na min. 50 ark. 

 Taca odbiorcza na min 250 arkuszy 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 

Emulacja lub standard Postscript Level 3. 

 Funkcje dodatkowe wydruk bezpośredni plików: PDF ( bez konieczności otwierania 
plików); 
język  kontrolera  drukarki  pozwalający  na  tworzenie i 
edytowanie formularzy elektronicznych przechowywanych w 
pamięci drukarki 

 Gramatura papieru 60-150q/m* 

 Obsługiwane systemy 

operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, 7 również w wersji 64-bit), Mac OS X minimum 10.2, 
Linux 

 Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, Letter 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 

eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką która 
zapewni wydrukowanie minimum 9 000 stron czarnobiałych A4 
przy 5% zaczernieniu strony -  należy wyszczególnić wszystkie 
materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum 
9 000 stron czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony 
podając numer katalogowy produktu (materiału 
eksploatacyjnego) wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną 
do wydrukowania 9000 stron.; ilość wszystkich bębnów w 
komplecie z drukarką która zapewni wydrukowanie minimum 
100 000 stron czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony -  
należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 
potrzebne do wydrukowania minimum 100 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu strony podając numer 
katalogowy produktu (materiału eksploatacyjnego) wraz jego 
wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 100000 
stron. 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, min. 3 
m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta drukarki - dokumenty 



 Drukarka laser kolor ilość 8 
Opis Drukarka laserowa kolorowa A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB 

 Taktowanie zegara procesora 650 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0, 

wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 600 x 600 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 9 sekund 

 Czas wydruku pierwszej 
strony kolorowej 

max. 11 sekund 

 Minimalna szybkość druku w 
kolorze 

26 str. A4 / min. 

 Minimalna szybkość druku w 

czerni 

26 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 

miesięczne 

50 000 str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 500 ark.; 

1 podajnik ręczny na min. 100 ark. 

 Taca odbiorcza na min 250 arkuszy 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; Emulacja lub standard Postscript 

Level 3. 
 Gramatura papieru 60-150 g/m* 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, 7 również w wersji 64-bit), MacOSX minimum 10.2, 
Linux 

 Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, Letter 

 Funkcje dodatkowe - wydruk bezpośredni plików: PDF ( bez konieczności 
otwierania plików); 

- wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności 
użycia komputera); 

- wbudowany serwer sieciowy zarządzany poprzez 
WWW. 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 

eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką która 
zapewni wydrukowanie minimum 5 000 stron kolorowych A4 
CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do 
wydrukowania minimum 5 000 stron kolorowych A4 CMYK 
(po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer 
katalogowy produktu (materiału eksploatacyjnego) wraz jego 
wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 5 000 
stron.; ilość wszystkich bębnów w komplecie z drukarką która 
zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych 
A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do 
wydrukowania minimum 200 000 stron kolorowych A4 CMYK 
(po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer 
katalogowy produktu (materiału eksploatacyjnego) wraz jego 
wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 200 000 
stron; 

 Dodatkowe wymogi odnośnie 
materiałów eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, min. 3 
m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta drukarki - dokumenty potwierdzające załączyć do 



oferty. 

 Wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W 
przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel 
producenta oświadczenia nie wymaga się. 

 Urządzenie Wielofunkcyjne ilość 4 
Opis Urządzenie wielofunkcyjne A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB 

 Taktowanie zegara procesora 660 MHz 

 Interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 1200x1200 dpi 

 Rodzielczość skanowania 600 x 600 dpi 

 Minimalna szybkość druku 28str. A4/min. 

 Czas nagrzewania od momentu 
włączenia zasilania: 

max. 15 sekund 

 Czas wydruku pierwszej strony max. 7 sekund 

 Gramatura papieru 60 - 220 g/m-" 

 Normatywne obciążenie 

miesięczne 

10 000str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 250 ark.; 

1 podajnik wielofunkcyjny na min. 50 ark. 

 automatyczny druk dwustronny 
( dupleks sprzętowy) 

Posiada jako wyposażanie standardowe 

 automatyczny dwustronny 
podajnik dokumentów o 
pojemności min. 50 arkuszy 
A4. 

Posiada jako wyposażanie standardowe 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 

Emulacja lub standard Postscript Level 3. 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

MS Windows 2000/XP/2003 Server, Vista. 7 

 Obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6 

 Sieciowy serwer wydruku Wbudowany, zarządzany przez WWW. 

 Wbudowany skaner Kolorowy, sieciowy 

 Prędkość skanowania w pełnym 
kolorze 

min. 14 stron A4 na minutę 

 Prędkość skanowania czarno-

białego 

min. 35 stron A4 na minutę 

 Format plików zapisywanych 

skanów 

TIFF, JPEG, PDF, XPS 

 Ilość materiałów 

eksploatacyjnych 

toner - która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. bęben - która zapewni 
wydrukowanie minimum 100 000 stron czarno-białych A4 przy 
5% zaczernieniu 
strony. 

 Tryby skanowania do pamięci USB, 
do email, 
do FTP, 
TWAIN, 
doSMB 
WSD 

 Dodatkowe wymogi odnośnie 
materiałów eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, min. 3 
m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Wykonawca składający ofertę ma obowiązek posiadać 
autoryzację producenta w zakresie serwisu oferowanego sprzętu 



oraz własne oddziały serwisowe na terenie kraju. 

 Wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca  następnego dnia roboczego. 
Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na  siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 Drukarka do płyt DVD ilość 1 
Opis Metoda druku atramentowa 

 Rozdzielczość 4800 dpi 

 Kolory 16.7 miliona 

 Pojemność 20 płyt 

 Interfejs USB 2.0 

 Systemy operacyjne Windows 7 / Vista / XP 

 Gwarancja 2 lata 

 Norma emisji FCC Class A 

 Dodatkowe wymogi odnośnie 
materiałów eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Ilość materiałów 

eksploatacyjnych 

10 kompletów. 

 Skaner A3 ilość 3 
 format A3 

 typ skanera płaski/stolikowy 

 typ skanowania jednoprzebiegowy 

 obszar skanowania Wymiar strony A3 

 układ optyczny CCD 

 podajnik dokumentów Nie 

 rozdzielczość 1200x2400; 

 głębia koloru - Odcienie szarości; 12 bit; 

- Kolor: 48 bit 

 prędkość skanowania - Zdjęcie kolorowe 10x15 cm < 30 sek.; 

- OCR, A4 < 45 sek. 

 interfejs USB 2.0 

 kompatybilność Windows 2003/2000/XP/Me/98 (sterownik TWAIN) 

 oprogramowanie Oprogramowanie do edycji obrazów. 
Oprogramowanie OCR zgodne z punktem 4.5.3 w najnowszej 
dostępnej wersji polskojęzycznej. 

 kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. 

 gwarancja 24 miesiące 

 

Pakiet nr 4 

1)  Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy tonerów i tuszy, określają wymagany 

przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe 

zamawianych dostaw. 

2)  W przypadku odwołania się przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia  

do znaku towarowego, patentu, źródła pochodzenia, przyjmuje się, że zamawiający 

wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie 

wykonawcy mogą oferować dostawy o równoważnych parametrach. 

3)  Przez użycie słowa „oryginalne” zamawiający rozumie tonery i tusze fabrycznie nowe, 

pochodzące od producenta danego sprzętu, do którego toner lub tusz został przeznaczony. 

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a więc produktów 

równoważnych w stosunku do tonerów i tuszy wytworzonych przez producentów sprzętu 

użytkowanego przez zamawiającego. 

5)  Przez produkty równoważne rozumie się zamienniki oryginałów charakteryzujące się 



kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane, a także posiadające 

nie gorsze niż produkty oryginalne parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności.  

6)  W przypadku składania ofert na produkty równoważne, wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające równoważność w stosunku do 

oryginału. Dokumenty te mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione 

do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez 

producenta wskazanego produktu równoważnego (np. specyfikacja towaru). W 

przypadku tonerów będących równoważnymi w stosunku do oryginałów wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności ISO/IEC 19752 (lub 

dokument równoważny). W przypadku tuszy do drukarek atramentowych będących 

równoważnymi w stosunku do oryginałów należy złożyć certyfikat ISO 9001:2000 lub 

równoważny dla procesu produkcji tuszy do drukarek atramentowych. 

7) W razie nie zaznaczenia w formularzu cenowym, iż produkty oferowane stanowią 

produkt równoważny zamawiający uzna, że oferowane produkty pochodzą od  

producenta sprzętu. 

8) W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych 

tonerów lub tuszy innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej 

konieczności – zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 

9) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego 

(pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli 

produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, wykonawca 

na żądanie zamawiającego winien oferowany materiał (w asortymencie, którego żądanie 

dotyczy) wymienić na materiał spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący 

od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny.  

10) Wszystkie tonery i tusze zawarte w pakiecie nr 4 powinny być objęte gwarancją do czasu 

wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej niż 12 miesięcy. 

11) Wykaz tonerów: 

LP Model drukarki Nazwa produktu Ilość 

1)   

HP Officejet Pro 

K5400 

 

Tusz HP - C9385AE 12 

2)  Tusz HP -  C9386AE 10 

3)  Tusz HP - C9387AE 10 

4)  Tusz HP - C9388AE 10 

5)  HP LaserJet 1020 Toner  HP – Q2612A 38 

6)   

HP Color Laserjet 

CM2320 

 

Toner  HP – CC530A 12 

7)  Toner  HP – CC531A 12 

8)  Toner  HP – CC532A 12 

9)  Toner  HP – CC533A 12 

http://www.drukuj24.pl/officejet-officejet-k5400-c-10_5339_5651_5891.html
http://www.drukuj24.pl/officejet-officejet-k5400-c-10_5339_5651_5891.html
http://www.drukuj24.pl/color-laserjet-seria-color-laserjet-cm2320-c-6_1401_1967_2056.html
http://www.drukuj24.pl/color-laserjet-seria-color-laserjet-cm2320-c-6_1401_1967_2056.html


 

 

10)   

HP Color LaserJet 

1600N 

Toner  HP – Q6000A 13 

11)  Toner  HP – Q6001A 10 

12)  Toner  HP – Q6002A 10 

13)  Toner  HP – Q6003A 10 

14)  HP Officejet 5610 Tusz  HP – C8727A 2 

15)  Tusz  HP – C8728A 2 

16)  HP Photosmart 

7100 

Tusz  HP – C9363EE 16 

17)  Tusz  HP – C8765EE 16 

18)  HP LaserJet P1505; 

HP LaserJet P1515 

Toner  HP – CB436A 35 

19)   

HP Color LaserJet 

CP1515N  

Toner  HP – CB540A 7 

20)  Toner  HP – CB541A 7 

21)  Toner  HP – CB542A 7 

22)  Toner  HP – CB543A 7 

23)  HP LaserJet 1100 Toner  HP – C4092A 1 

24)  HP LaserJet 5p Toner  HP – C3903A 1 

25)  Olivetti d-Copia 

18MF 

Toner TK-18 1 

26)  HP Officejet J6410 

 

Tusz HP 350 (CB336AE) 15 

27)  Tusz HP 351 (CB338EE) 15 

28)   

Toshiba e-Studio 

Toner Toshiba BLACK – T281CE-K 10 

29)  Toner Toshiba CYAN – T281CE-C 10 

30)  Toner Toshiba YELLOW – T281CE-Y 10 

31)  Toner Toshiba MAGNETA – T281CE-M 10 


