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Zadanie 1 
 

1. Pamięć masowa z 
podwójnym 

kontrolerem SAS, 
LFF) oraz trzema 

dyskami 
 

Liczba sztuk: 1 

 

1) Pamięć masowa z podwójnym kontrolerem SAS, LFF) oraz trzema 

dyskami: 

 
Pamięć masowa  podwójnym kontrolerem SAS, LFF 
 

Dostarczony sprzęt musi być nowy (w szczególności: nieużywany, nieregenerowany, 

nienaprawiany, nierefabrykowany). Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na 

rynek polski lub rynek Unii Europejskiej. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy dokumentu, wystawionego przez 

przedstawicielstwo producenta sprzętu w Polsce lub Unii Europejskiej, potwierdzającego, że 

sprzęt jest nowy i nieużywany. Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język 

polski.  

Zamawiający przedstawił swoje wymagania w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

Pamięć masowa w standardowej szafie rack, przeznaczona głównie do pracy z systemami z 

rodziny Windows Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat Linux, 

SUSE Linux VMware ESXi 6 Pamięć będzie częścią systemu opartego o systemy: HP Blade, 

macierz MSA2012FC, switche HP Storage Works 4/8 San Switch 
 
 

Pamięć 
masowa z 

podwójnym 
kontrolerem 
SAS, LFF) 

 

Pamięć masowa HPE MSA 1050 SAN Storage lub 
równoważny zapewniający m.in.:  
Systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2016 Microsoft 

Windows Server 2012 Microsoft Windows 
Server 2012 R2 Microsoft Windows 
Hyper-V HP-UX Red Hat Linux, SUSE 
Linux VMware ESXi 6 

Kontroler pamięci 
masowej 

Dwa kontrolery HPE MSA 1050 SAN 2x 

10 Gb iSCSI 
Opis dysku 3x 4TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD 

Opcje rozbudowy 
pamięci masowej 

LFF HPE MSA 1050 Min 12 dysków lub 
równoważny połączenie po interfejsie Rj45 

Obudowa 2u  

Interfejs 10GbE iSCSI 4 portów Hosta 

Gwarancja 3/0/0 

Obudowa wraz ze 
wszystkimi elementami 
niezbędnymi do 
zamontowania pamięci 
masowej w oferowanej 
szafie 

Wysokość 2U RACK 19 cali; Max 4U 
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Opcje rozszerzania 
pamięci masowej 

Obudowa napędów LFF lub obudowa 
napędów  

Obsługa klastrowania Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS 

Obsługa funkcji Systems 
Insight Manager 

TAK  

Obsługa kopii 
zapasowych sieci SAN 

TAK  

Wymiary produktu (wys. 
X szer. X gł.) 

8,89 cm x 51,17 x 40,70 cm 

 

 

 

Zadanie 2 

 
1 Komputer przenośny – notebook  

Komputer będzie wykorzystywany do pracy mobilnej, w tym: dla 

potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji 

graficznych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, a także 

szkoleń i egzaminów 

 

 

Liczba sztuk: 

 

 

 

2 

 

1) Komputer przenośny – notebook  
 
Lp. Atrybut Opis wymagań minimalnych 

1 Typ Notebook 

2 Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany do pracy mobilnej,  
w tym: dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
obliczeniowych, aplikacji graficznych, aplikacji 
bazodanowych, aplikacji używanych do programowania, 
dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, a także szkoleń i 
egzaminów. 

3 Ekran 
TFT 15,6” LED, IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 (FullHD), z 
powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". 

4 Wydajność 

Komputer musi osiągać w testach wydajności wynik 
nie gorszy niż: MobileMark 2014 Office Productivity: 

min. 1650 punktów (wyniki testów załączyć do oferty). 
Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty 

był na komputerze o oferowanej konfiguracji 

sprzętowej dla minimum trzech iteracji.  Dokumentem 
potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie 

dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego 
testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, procesor czterordzeniowy uzyskujący 
wynik co najmniej 12500 punktów w teście Passmark - 

CPU Mark według wyników procesorów publikowanych 

na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
(na dzień nie wcześniejszy niż 29.10.2018). W ofercie 

wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do 
oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający 

ww. wynik. 

5 Chipset 

Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach 
przenośnych rekomendowany przez producenta 

procesora. 

6 Obudowa 

- Górna pokrywa wykonana z matowa, tworzywo 
   sztuczne, aluminium.  

- Panel roboczy - matowy, aluminium 
- Materiały pokrycia obudowy - sztuczne 
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- Ramka ekranu - matowa, tworzywo   

- Zawiasy metalowe z automatyczną blokadą.  
- Dopuszczalne kolory: czarny, srebrny, grafitowy, 

szary lub ich kombinacje. 

7 Pamięć RAM 
16 GB SO-DIMM DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do 32GB). 
1 slot wolny 

8 Dysk twardy 

Min. 240 GB SSD M.2; możliwość zainstalowania dysku 
konwencjonalnego i SSD wewnątrz komputera 

Min. 1000 GB HDD SATA 
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji 
musi znajdować się obraz zainstalowanych i 
skonfigurowanych elementów tj.: 
- systemu operacyjnego 
- oprogramowania biurowego 
- oprogramowania antywirusowego 
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu 
operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w 
oprogramowania.          

9 Karta graficzna 

Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń. Powinna osiągać w 

teście wydajności: PassMark - G3D Mark wynik min. 8600 
punktów (wynik 
dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 
(na dzień nie wcześniejszy niż 29.10.2018.11.2015) 
Pamięci karty graficznej:  Minimum 6144 MB GDDR5 (pamięć 
własna) 

10 Karta dźwiękowa 
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 
wbudowane dwa głośniki stereo oraz dwa cyfrowe mikrofony 

11 Karta sieciowa 
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45 
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
- Moduł Bluetooth 

12 Porty/złącza (wbudowane) 

- 1 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)  
- 1 x USB Typu-C  
- 1 x HDMI  
- 1 x Czytnik kart pamięci  
- 2 x USB 2.0  
- 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 
- 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe DC-in - 1 x 
(wejście zasilania)  

13 Klawiatura 

Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki 
zgodne z układem MS Windows "polski programisty", 
klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i 
lewy). 
Klawiatura odporna na przypadkowe zalanie cieczą.  
Klawiatura typu CHICLET, podświetlana (LED backlit). 

14 Urządzenie wskazujące 
- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę 
  notebooka 

15 Kamera 
Wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD 
audio/video, Minimum 1.0 Mpix 

16 Bateria 

Litowo-jonowy 4-komorowa 48 Wh 3220 mAh lub  czas pracy 
na baterii minimum 500 minut  według MobileMark 2014 
Battery Life. Wyniki testów oferowanego notebooka załączyć 
do oferty 

17 Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz 

18 Ciężar i wymiary 
- Waga max do 2570 g z baterią i dyskiem twardym. 
- Wymiary max 390 (W) x 270 (D) x 27 (H) mm 

19 Bezpieczeństwo   

- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. 
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. 
- Złącze typu Kensington Lock. 
- Komputer przenośny musi posiadać czujnik spadania 
  zintegrowany z płytą główną oraz konstrukcję 
  absorbująca wstrząsy. 
- Wbudowana w płytę główną technologia 
  zabezpieczająca, pozwalająca na sprzętową, trwałą 
  blokadę możliwości uruchomienia komputera – po 
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  jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub 
  lokalnie po w zdefiniowanym przez użytkownika 
  czasie. Technologia ta powinna zapewniać możliwość 

  odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po 
poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem 
numerycznym  lub hasłem, kodem jednorazowego 
użytku. 
- 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. 
- Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja 
oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku 
zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym 
AES 192bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową 
platformą bezpieczeństwa. 
 

20 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 24 miesięcy w miejscu 

instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysków twardych dysk 
pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do 
oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
Min. 1 rok gwarancji producenta na baterie. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta – 
wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że 
serwis będzie realizowany przez Producenta lub 
autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta 
(oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). 
Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami 
normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument 
potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany 
zgodnie z tą normą. 
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min 
wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. 

Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub 
telefoniczne. 

21 System operacyjny 

System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące 
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury 
i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na 
urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do 
wyboru – w tym Polskim i Angielskim, 
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące 
elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 
komunikaty systemowe,  
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w 
języku polskim, 
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z 
wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – 
obsługa języka polskiego. 
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na 
sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia 
się” głosu użytkownika. 
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i 
poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez 
Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta 
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systemu, 
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu 
poprzez mechanizm zarządzany przez administratora 

systemu Zamawiającego, 
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa 
związanych z działaniem systemu operacyjnego, 
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony 
połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola 
do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i 
przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi 
bezpłatnymi aktualizacjami, 
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych 
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej 
drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer, 
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki 
grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 
lub aplikacji, 
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – 
polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z 
określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, 
konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 
systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego 
w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na 
uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania 
informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego 
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 
zasobów lokalnych, 
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł 
synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   
22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie 
IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 
zarządzanych w sposób centralny; 
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) 
certyfikatów PKI X.509; 
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty z certyfikatami (smartcard), 
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat 
chroniony poprzez moduł TPM), 
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie 
certyfikatu, 
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key 
Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do 
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz 
generowania raportów z ustawień polityk; 
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
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wskazanych środowiskach, 
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania 
interpretera poleceń, 

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość 
zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem, 
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania 
obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma 
do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego 
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 
komputerową, 
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu 
poprzez zdalną instalację, 
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie 
przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz 
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć 
kopie zapasowe, 
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz 
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 
dyskowe, usługi katalogowe 

40. Udostępnianie modemu, 
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych 
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 
możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej, 
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do 
uprzednio zapisanej postaci, 
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest 
podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 
zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych 
urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 
przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, 
umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, 
uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i 
zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do 
danych użytkownika, 
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji 
systemowych komputera, z możliwością przechowywania 
certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w 
wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków 
przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez 
polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 
dysków przenośnych 
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych 
kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach 
katalogowych. 
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu 
systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez 
konieczności reinstalacji systemu. 
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania 
systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na 
dysku twardym 
51. Zdolność systemu do pełnej integracji z domeną 
Windows Server 2008 i 2012 i usługami Active Directory. 
52. Obsługa bez żadnych dodatkowych nakładek: MS Office 
2007, 2013, program Płatnik, program Hermes 
(http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=1811) 

 
22 Oprogramowanie dodatkowe A) Oprogramowanie pozwalające na:  

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=1811
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- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów   
- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z 
certyfikatem DoD 5220.22M   

- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej 
partycji, w którym można przechowywać poufne pliki. Dostęp 
do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko 
po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.  
- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, 
ustawienie haseł dostępu, Import/Export ustawień, 
blokowanie portów i urządzeń. 
 
B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w 
sieci, pozwalające minimum na: 
- Zarządzanie regułami 
- Szeregowanie i alarmy 
- Zarządzanie zapasami 
- Kwerendy i raporty 
- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością 
eksportu danych do pliku xls.) bez konieczności dokonywania 
spisu lokalnie lub zdalnie. 

Wygenerowany raport musi zawierać: 
a) numer seryjny komputera, 
b) informacje o zainstalowanym dysku HDD, 
c) informacje o zainstalowanym systemie, 
d) informacje o zainstalowanym procesorze, 
e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM, 
 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta 
oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), 
że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z 
oferowanym sprzętem. 
W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania 
dodatkowego. 
Opis oferowanego oprogramowania (w tym instrukcja 
obsługi) powinien znajdować się na oficjalnej stronie 
Internetowej producenta komputera. 

23 Certyfikaty i standardy 

A) certyfikat ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu 

(załączyć do oferty). 
B) Oznakowanie CE (Conformité Européenne) – należy 
załączyć do oferty. 
C) 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. 
D) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga 
przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, 
zaświadczenia lub certyfikatu). 

24 Wsparcie techniczne producenta 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników 
użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na 
stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta komputera 
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 
dołączyć link strony. 
B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do 



Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  
OKE WOA.260.5.2018.DS 

8 

 

oferowanego modelu komputera w najnowszych 
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego 
darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z 

sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta 
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub 
modelu 
Komputera. 
C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna 
producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej 
odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania 
gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru 
seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania 
technicznego. 
D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający 
wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły 
montowane przez Producenta były przez niego 
certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem 
oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego 
modyfikacji. 
E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację 

techniczą urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne 
zdjęcia obudowy oferowanego komputera. 



Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  
OKE WOA.260.5.2018.DS 

9 

 

 

Zadanie 3 

 
1) Akcesoria komputerowe 

LP NAZWA ILOŚĆ (szt.) 

1 

SKANER PŁASKI BIURKOWY- typ skanera – płaski, rodzaj lampy - 
echnologia diodowa ReadyScan,  rozdz. optyczna w pionie - 4800 dpi,  
rozdz. optyczna w poziomie - 9600 dpi,  interfejs - USB 2.0 typu B, 
głębokość - 430 mm, szerokość - 280 mm,  wysokość - 41 mm,  waga - 
2.2 kg 

5 

2 
Karta graficzna Asus GeForce GT 730 2GB DDR5 (64 bit) HDMI, DVI, D-Sub (GT730-
2GD5-BRK) lub równoważna  

8 

3 Dyski SSD M.2 - 250GB M.2 3 

4 Dyski SSD M.2 - 500GB M.2 3 

5 Dyski SSD - 250 GB  3 

6 Dyski SSD - 500 GB  3 

7 Dyski SSD - 1TB  3 

8 Dyski twarde HDD 2TB - magnetyczny 3 

9 Dyski twarde HDD 1TB - magnetyczny 3 

10 
Dyski twarde 4TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD, pasujące do Macierzy dyskowej 
(opisanej w zadaniu 1) 3 

11 Akcesoria do dysków twardych - obudowa USB czarna - USB 3.0 3 

12 Akcesoria do dysków twardych - obudowa USB czerwona - USB 3.0 3 

13 Akcesoria do dysków twardych - SATA 0.5m 3 

14 Akcesoria do dysków twardych - SATA  III 0.5m 3 

15 Kable sieciowe - 305.0m – drut – biały - 6 (1000 Mbit) - 305m – UTP - szpula 1 

16 Kable sieciowe -– FTP – szary - 6 (1000 Mbit) - 0.25m – FTP -patchcord 10 

17 Kable sieciowe -– UTP – niebieski - 5e (1000 Mbit) - 0,5m – UTP -patchcord 10 

18 Kable sieciowe -  - biały -6 (1000 Mbit) - 0,5m – UTP - patchcord 10 

19 Kable sieciowe –– biały - 6a (10 Gbit) - 1.0m – UTP - patchcord 10 

20 Kable sieciowe - – biały - 6 (1000 Mbit) - 2.0m – UTP - patchcord 10 

21 Kable sieciowe -– UTP – niebieski - 5e (1000 Mbit) - 3.0m – UTP - patchcord 10 

22 Kable sieciowe  – czarny - 6a (10 Gbit) - 3.0m – UTP - patchcord 10 

23 Kable sieciowe– biały - 6a (10 Gbit) - 5.0m -  UTP - patchcord 10 

24 Kable sieciowe – czarny - 5e (1000 Mbit) - 5.0m – UTP - patchcord 10 

25 Kable sieciowe – biały - 5e (1000 Mbit) - 10.0m – UTP - patchcord 10 

26 Kable sieciowe – czarny - 5e (1000 Mbit) - 10.0m – UTP - patchcord 10 

27 Kable sieciowe   - szary - 5e (1000 Mbit) - 15.0m – UTP - patchcord 10 

28 Kable sieciowe - – biały - 6 (1000 Mbit) - 20.0m – UTP - patchcord 10 

29 Przełączniki USB –- DA-70136-1 – srebrny -  USB 2.0 -  4 porty 3 

30 Przełączniki USB –-  DA-70135-1 – srebrny -  USB 2.0 - 2 porty 3 
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31 Pendrive - HyperX Savage – czarny -  64 GB - USB 3.1  3 

32 Pendrive - DataTraveler 2000 – niebieski - 16 GB - USB 3.1  5 

33 Pendrive –- 128GB Fit Plus – szary - 128 GB - USB 3.1 4 

34 Przedłużacze – biały - 0.75m -USB 2.0 4 

35 Przedłużacze – czarny - 1.8m -  USB 2.0 4 

36 Przedłużacze – czarny - 3.0m -  USB 2.0 4 

37 Przedłużacze - czarny - 4.5m -  USB 2.0 4 

38 Kable - USB 2.0 – czarny - 1.8m 4 

39 Kable - USB 2.0 – czarny – 3.0m 4 

40 Kable - USB 2.0 – czarny – 5.0m 4 

41 Kable - USB 3.0 – niebieski - 1.8m - USB 3.0 - USB-B  4 

42 Kable - USB 3.0 – niebieski - 3.0m - USB 3.0 - USB-B  4 

43 Kable VGA – czarny – 1.8m 4 

44 Kable VGA – czarny -  5.0m 4 

45 Kable VGA – czarny - 30.0m 4 

46 Przedłużacze VGA  - czarny - 1.8m 3 

47 Przedłużacze VGA  - czarny – 3.0m 3 

48 Przedłużacze VGA  - czarny – 5.0m 3 

49 Przedłużacze VGA  - czarny – 10,0m 3 

50 Przedłużacze VGA  - czarny – 15.0m 3 

51 Kable HDMI – czarny - 1.8m 3 

52 Kable HDMI – czarny - 2.0m 3 

53 Kable HDMI – czarny - 3.0m 3 

54 Przedłużacze HDMI – czarny - 1.0m 3 

55 Przedłużacze HDMI – czarny - 2.0m 3 

56 Przedłużacze HDMI – czarny - 3.0m 3 

57 Splittery VGA -  splitter - 2-portowy - czarny - VGA 15pin 2 

58 Splittery VGA - splitter - 8-portowy - czarny - VGA 15pin 2 

59 Splittery VGA - ATEN VS0202-AT-G VGA Matrix Switch 2x2 -biały  2 

60 Przedłużacz -Techly Extender HDMI po UTP - czarny  2 

61 Splittery HDMI - 3-portowy - czarny 2 

62 Splittery HDMI –-  2-portowy -czarny 2 

63 Złączka sieciowa - MP0031 – biały - przejściówka  3 

64 Złączka sieciowa - MP0031 – srebrny - przejściówka  3 

65 Złączka sieciowa - Adapter złączka sieciowa 2xRJ45 ekranowana Cat5E -srebrny 3 

66 Rozgałęziacz gniazd RJ45 - Intellinet Rozgałęziacz gniazd RJ45 - srebrno-czarny 3 

67 Rozgałęziacz gniazd RJ45 - Rozdzielacz RJ45 - 2/1 - srebrny 3 

68 Trójnik RJ45 - Intellinet Trójnik RJ45 - czarny lub biały 4 

69 
Listwy zasilające - F5 5 gniazd 1.5m – czarna - gniazd dwubiegunowych ze stykiem 
ochronnym 10A/250V -  1 szt. bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 
10A/250V - kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) 

4 

70 

Listwy zasilające - F5 8 gniazd 1.5m – czarna - gniazd dwubiegunowych ze stykiem 
ochronnym 10A/250V -  1 szt. bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 
10A/250V - kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) 
 

4 

71 

Listwy zasilające - F5 6 gniazd 3.0m – czarna - gniazd dwubiegunowych ze stykiem 
ochronnym 10A/250V -  1 szt. bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 
10A/250V - kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) 
 

4 
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Wykonawca może zaoferować dowolnie wybrany produkt o parametrach wyższych niż 

produkt określony w tabeli.  

 

72 
Listwy zasilające - F5 10 gniazd 3.0m – czarna - gniazd dwubiegunowych ze stykiem 
ochronnym 10A/250V -  1 szt. bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 
10A/250V - kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) 

4 

73 Kompresor sprężarka - stanley kompresor sprężarka 6l 8 bar + zestaw 7 el 1 

74 Klawiatura – USB -  Możliwość ustawienia 2 pozycji wysokości klawiatury 8 

75 Standardowa klawiatura PS/2 6 

76 
Mysz optyczna USB z przewijaniem -  Czułość 800 DPI -  Dwa przyciski główne oraz 
kółko nawigacji umożliwiające klikanie - czarny 

15 

78 

Drukarka etykiet -  Interfejs USB wer 2.0 (full speed) -  Rolki DK (DK etykiety 
cięte / DK tamy ciągłe) - rolka etykiet ciętych 29mm x 90mm - czarny wydruk/białe tło 
(100 etykiet); taśma ciągłe 62mm czarny/czerwony wydruk, taśma ciągła (5 metrów) -  
Drukowanie - Kompatybilność pliku bazy danych - csv, Microsoft Access, Program 
Microsoft Excel - Stempel daty i godziny - Data i godzina 
- Ramki - 126 - Orientacje etykiet - Pozioma, Pionowa - Dodatek Microsoft Office 
(podświetl->kliknij->drukuj) - Excel, Outlook, Word - Zrzut ekranu - tak - Numerowanie 
sekwencyjne -  1 - 9999 / A - Z / a - z - 
Wyrównanie tekstu - Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo - Style czcionki - Pogrubienie, 
Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Cień, Jasność cienia, Otoczenie - 
Druk pionowy - tak - Czcionki - wszystkie zainstalowane czcionki 
-Kasety z taśmą - rolka etykiet ciętych 29mm x 90mm - czarny wydruk/białe tło (100 
etykiet); taśma ciągłe 62mm czarny/czerwony wydruk, taśma ciągła (5 metrów) -  
Przewód zasilający - Tak - Kabel USB - Tak - Podręcznik użytkownika - Tak - Karta 
gwarancyjna - Tak- Podręcznik szybkiej obsługi – Tak - 2x zapasowa rolka taśmy 

1 

79 
Drukarka etykiet -  Ekran LCD - Klawiatura QWERTY - sprawne wprowadzenie tekstu - 
Formatowanie tekstu – 2x zapasowa rolka taśmy 

2 

80 

Znacznik kablowy - Oznacznik Q-Tag QT7040R HellermannTyton - Długość obszaru 

zadrukowania - 70mm - Szerokość obszaru zadruku - 42mm - Pole do zadrukowania -
70 x 42 mm - Kolor - biały- Wymiary - (L x L2 x W) 100 x 70 x 42mm - Szerokość 
wiązania 4.7mm 

100 

81 

Opaska kablowa identyfikacyjna Phoenix Contact KMK 3, 10 - 25 mm, 
przezroczysta - Typ oznacznika kablowego - Szyld oznaczeniowy 
-Sposób montażu - opaska kablowa - Długość obszaru zadrukowania - 25mm - 
Szerokość obszaru zadruku - 10mm - Pole do zadrukowania  - 25 x 10 mm 
- Zastosowanie- Pojedyncze przewody , Uniwersalnego zastosowania 

50 

82 

Opaski kablowe Pan-Ty® z tabliczką opisową Panduit PLM2S-C4Y - Typ 
oznacznika kablowego - Znacznik kablowy - Długość obszaru zadrukowania - 
22.1mm - Szerokość obszaru zadruku - 11.1mm- Pole do zadrukowania - 22.1 x 
11.1mm - Kolor - żółty 

50 

83 

Etykieta do opisywania kabli LappKabel FLEXIMARKR PTEF 12-3 - Typ 
oznacznika kablowego - Uchwyt na etykietę- Sposób montażu - opaska kablowa - 
Długość obszaru zadrukowania - 38mm - Szerokość obszaru zadruku - 12 mm- 
Pole do zadrukowania - 38 x 12 mm 

200 

84 
Zacisk znakujący Nadruk 0 - 9 Zakres średnicy zewnętrznej 2 do 2.80 mm 561-
01100 WIC1-0-9-PA-CC-T1 HellermannTyton 

3 


