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Część I – komputery stacjonarne „wszystko w jednym” 

komputer stacjonarny typu All-in-One „wszystko w jednym” – 70 sztuk 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymagane minimalne parametry techniczne 

1)  Typ Komputer stacjonarny, typu All in One – komputer wbudowany w 

monitor. W ofercie wymagane jest podanie precyzyjnie danych: 

modelu/typu/producenta, umożliwiające odnalezienie specyfikacji 

sprzętu, możliwych jego konfiguracji sprzętowych na oficjalnych 

stronach internetowych producenta. 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a  wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona powinien złożyć  szczegółową 

konfigurację oferowanego komputera – wyciąg z narzędzia 

konfiguracyjnego dla danego producenta. Konfiguracja musi 

zawierać dane: PN (numer produktu), nazwę i ilość danego 

komponentu/ oprogramowania (dopuszcza się materiał w języku 

angielskim). 

Zamawiający za sprzęt typu „all-in-one” rozumie zintegrowane 

urządzenia: komputer w obudowie z monitorem (fabrycznie w 

jednej obudowie, bez przyłączanych peryferyjnych podzespołów czy 

innych urządzeń w tym zewnętrznego zasilacza za wyjątkiem 

klawiatury i myszy oraz ew. napędu podłączanych do portów USB.) 

2)  Wielkość, typ wbudowanego 

ekranu, parametry podstawy 

Matryca IPS, matowa (nie błyszcząca) wielkość 23,8” (lub nie więcej 

niż 24” i nie mniej niż 23”), rozdzielczość co najmniej Full HD 

(1920x1080), regulacja wysokości położenia ekranu w zakresie min. 

10 cm (góra-dół). Jasność matrycy 250 cd/m2, kąty widzenia 

(pion/poziom) 178o/178o. Wbudowana matryca bez obsługi 

technologii/funkcji dotyku i sterowania po ekranie np. palcem, 

rysikiem, itd.  

3)  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

intranetowych, internetowych, zasobów mapowych, aplikacji 

obliczeniowych, wektorowego oprogramowania graficznego, 

dostępu do Internetu oraz obsługi poczty elektronicznej. 

4)  Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 9650 punktów (wynik testu 

zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu 

Cpu Benchmarks – stanowiącym załącznik procesory.pdf w 

niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia 

publikowanego na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu 27 

maja 2020 r.). 

Model/typ/ producenta/uzyskany wynik w teście oferowanego 



str. 2 
 

procesora należy wpisać do oferty. 

Krytrium oceny ofert – dokładny model i wynik testu procesora  

należy wpisać do oferty  

(na podstawie zestawienia z załącznika procesory.pdf) 

5)  Pamięć operacyjna RAM 16 GB  z możliwością obsługi przez płytę główną komputera 

przynajmniej do 32 GB. Podstawowa konfiguracja pamięci 

umożliwiająca pracę w tzw. dual channel (np. obsadzenie kości 

pamięci 2 szt. x 8 GB) 

6)  Parametry pamięci masowej Dysk twardy w technologii SSD w standardzie M.2 VNMe o 

pojemności 256 GB.  

Łącznie możliwość instalacji i obsługi dwóch dysków twardych, w 

tym jednego w złączu PCIe NVMe, w który domyślnie ma być 

wyposażony oferowany komputer. 

Kryterium oceny ofert – oferowaną pojemność  

dysku należy wpisać do oferty 

Dysk twardy (pamięć masowa) pozostaje u Zamawiającego w 

przypadku awarii i potrzeby jego wymiany w ramach 

gwarancji/rękojmi. 

7)  Karta graficzna (układ graficzny) Grafika zintegrowana ze wsparciem dla HDMI/Display Port, musi 

zapewniać pracę z rozdzielczością Full HD 1920x1080 dla 

przynajmniej dwóch monitorów jednocześnie (monitor główny – 

wbudowany w komputer oraz zewnętrzny za pomocą portów HDMI 

i/lub Display Port). Pełna obsługa funkcji i standardów DX11.x, 

OpenGL 4.x, Open CL 1.2. Pamięć dla układu graficznego 

przydzielana dynamicznie z pamięci RAM komputera. 

8)  Wyposażenie multimedialne Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High 

Definition Audio lub równoważna. Wbudowane w monitor głośniki 

stereo. 

Zintegrowana z  obudową komputera kamera internetowa 720p. 

9)  Wymiary, waga, obudowa, 

Zasilanie komputera 

Suma wymiarów obudowy (bez podstawy) nie może przekroczyć 

105 cm. Waga nie przekraczająca 10 kg (z podstawą). 

Możliwość zainstalowania komputera np. na ścianie czy 

dedykowanym stojaku za pomocą standardowego złącza VESA 

(100x100) – po demontażu stopy (podstawy). 

Komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem 

seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w 

BIOS. 

Wbudowany w obudowę – czujnik jej otwarcia współpracujący z 

oprogramowaniem diagnostycznym i zarządzającym producenta 

komputera (historia logów ingerencji we wnętrze komputera). 
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Obudowa musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia 

w postaci np. linki metalowej. 

 

Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 20 dB – 

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji 

obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE). Należy załączyć 

oświadczenie producenta (przed podpisaniem umowy). 

 

Fabrycznie wbudowany w obudowę zasilacz o mocy 130W – 170W, 

o sprawności (efektywności) co najmniej 85% przy obciążeniu 

zasilacza na poziomie 50% oraz sprawności (efektywności) min. 82% 

przy 100% obciążeniu zasilacza. Zasilacz musi spełniać wymogi 

testów/certyfikacji „80Plus” 

(https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx) 

co najmniej opisanych w specyfikacji 80Plus lub równoważne. 

Wymagane oświadczenie producenta, potwierdzające spełnienie 

powyższego kryterium (przed podpisaniem umowy). 

10)  Zgodność z systemami 

operacyjnymi i standardami 

Oferowany model komputera musi zapewniać  poprawną 

współpracę z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro. 

11) BIOS, diagnostyka BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez 

producenta komputera, zawierający logo i/lub nazwę producenta 

komputera i/lub nazwę modelu oferowanego komputera. 

BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, 

automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: 

procesora, wielkości pamięci, pojemność dysku twardego. 

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, 

numerze seryjnym komputera, ilości i prędkości zainstalowanej 

pamięci RAM, sposobie obsadzeniu slotów pamięci, typie, ilości 

rdzeni i prędkości zainstalowanego procesora, pojemności 

zainstalowanych dysków twardych,  wszystkich urządzeniach 

podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz 

MSATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. Do odczytu 

wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte 

o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), 

zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system 

diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. 
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12) Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący 

do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania (układ TPM 2.0). Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

13) Porty, złącza, interfejsy, 

urządzenia peryferyjne 

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB i innych 

gniazd/interfejsów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp.  

- wbudowana nagrywarka płyt DVD +/- RW – napęd fabrycznie 

wbudowany w obudowę komputera lub w jego podstawę. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego napędu 

optycznego. 

- port Display Port i/lub port HDMI (obsługa jednocześnie dwóch 

wyjść sygnału obrazu – wbudowany monitor w komputer oraz 

podłączany monitor zewnętrzny) 

- porty USB – co najmniej 2 porty USB 3.x dostępne od frontu 

komputera (przedni panel obudowy ekranu) i/lub z boku obudowy 

ekranu (w tym przynajmniej 1 port USB typ A). Nie dopuszcza się 

takiego rozwiązania, w którym gniazda USB od frontu będą 

umieszczone w pionie pod obudową ekranu 

- porty USB (typ A) – co najmniej 4 porty dostępne z tyłu 

komputera, w tym min. 2 w standardzie USB 3.x 

- port słuchawkowo-mikrofonowy (osobno lub combo) dostępne na 

przednim lub bocznym panelu (obudowie komputera) 

- karta sieciowa 10/100/1000 RJ45 – port dostępny z tyłu 

komputera. Obsługa funkcji WoL 

- klawiatura USB w układzie polski programisty wraz z myszką 

optyczną USB z dwoma klawiszami i rolką do przewijania. Peryferia 

dedykowane przez producenta komputera 

- zintegrowany z płytą główną lub jako karta rozszerzeń wewnątrz 

obudowy komputera układ zapewniający łączność bezprzewodową 

w technologii WLAN (WiFi) oraz Bluetooth 5.x – zarządzalne z 

poziomu systemu operacyjnego 

Rozmieszczenie portów USB oraz uzyskanie obsługi innych 

funkcjonalności opisanych powyżej nie może być osiągnięte w 

wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek, modułów itp. 

Wszystkie wskazane porty muszą być wolne i dostępne dla 

użytkownika (za wyjątkiem klawiatury, myszy, ew. napędu 

optycznego). 

14) Certyfikaty i standardy Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

przedłożyć następujące certyfikaty i/lub poświadczone przez 
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producenta sprzętu deklaracje: 

- komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001, 

- deklaracja zgodności CE, 

- firma serwisująca sprzęt w ramach obsługi gwarancyjnej musi 

posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz 

autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

przedłożyć przed podpisaniem umowy 

- oświadczenie producenta w zakresie spełnienia norm głośności 

pracy jednostki 

- oświadczenie producenta o spełnianiu warunków dla zasilacza 

opisanych w normach „80Plus” 

15) Warunki gwarancji 36 miesięcy od dnia dostawy sprzętu potwierdzony protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od 

chwili zgłoszenia niesprawności (w dni robocze 5x8). 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 

jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia 

Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych 

oraz być autoryzowaną jednostką uznaną przez producenta sprzętu 

– dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. 

Dysk twardy (zainstalowana pamięć masowa) w wypadku 

awarii/uszkodzenia pozostaje u Zamawiającego. 

16) Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na 

jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 

sprzętu, za pomocą niepowtarzalnego numeru seryjnego (i/lub 

serwisowego) umieszczonego na obudowie komputera 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

internetowej producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta: numeru seryjnego 

lub modelu komputera. 

17) System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit lub równoważny, zainstalowany 
Windows 10 Pro PL 64 lub równoważny wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający 
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aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft i 
dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami (nośnik ze 
sterownikami wymagany w przypadku jeśli żądany system 
operacyjny nie wykrywa automatycznie i nie instaluje 
automatycznie podzespołów). Równoważny system operacyjny 
musi zapewniać wszelkie usługi i pracę w domenie Active Directory 
w oparciu o systemy MS Windows Server. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego 
pochodzącego z rynku wtórnego – reaktywowanego systemu. 
System operacyjny z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie. 

18) Technologia wirtualizacji Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, układzie płyty głównej, konfigurowalne z poziomu BIOS. 
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Część II – komputery stacjonarne z monitorami (stanowiska dwumonitorowe) 

Komputer stacjonarny z dwoma monitorami typ A – 10 zestawów 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymagane minimalne parametry techniczne 

1) Typ 

Zastosowanie 

Komputer stacjonarny w obudowie typu „tower”. Wysokowydajna 

stacja robocza, lokalny serwer maszyn wirtualnych. Komputer 

będzie wykorzystywany do pracy w środowisku wektorowym 

graficznym, aplikacji intranetowych, testów deweloperskich, jako 

stacja programistyczna czy lokalna baza danych. 

 

W ofercie wymagane jest podanie precyzyjnie danych: 

modelu/typu/producenta, umożliwiające odnalezienie specyfikacji 

sprzętu, możliwych jego konfiguracji sprzętowych na oficjalnych 

stronach internetowych producenta. 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a  wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona powinien złożyć konfigurację 

oferowanego komputera – wyciąg z narzędzia konfiguracyjnego dla 

danego producenta. Konfiguracja musi zawierać dane: PN (numer 

produktu), nazwę i ilość danego komponentu/ oprogramowania 

(dopuszcza się materiał w języku angielskim). 

2) Monitor (2 szt. do jednego 

komputera) 

Przekątna ekranu 27” – 28” w proporcji 16:9, rozdz. Full HD 

(1920x1080), maks. czas reakcji 5 ms, jasność 300 cd/m2, kąty 

widzenia (pion/poziom) 178o/178o. 

Technologia LED, IPS, matryca matowa. Regulacja wysokości i 

pochylenia ekranu, możliwość montażu np. na ścianie (VESA). 

Wbudowany hub USB z wyprowadzonymi w obudowie portami 

min. 2 USB typu A (USB 3.x).  

Złącza: Display Port, HDMI, wbudowany zasilacz. 

Do każdego monitora dołączony przewód sygnałowy Display Port o 

długości 1,8 m – 2,5 m 

 

Model/typ/oznaczenie producenta należy wpisać do oferty. 

3) Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 14130 punktów (wynik testu 

zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu 

Cpu Benchmarks – stanowiącym załącznik procesory.pdf w 

niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia 

publikowanego na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu 27 
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maja 2020 r.). 

Model/typ/ producenta/uzyskany wynik w teście oferowanego 

procesora należy wpisać do oferty. 

Procesor musi wspierać sprzętowe wsparcie korekcji błędów ECC. 

dokładny model i wynik testu procesora należy wpisać do oferty  

(na podstawie zestawienia z załącznika procesory.pdf) 

4) Pamięć operacyjna RAM 64 GB. Konfiguracja pamięci umożliwiająca pracę w tzw. dual 

channel (np. obsadzenie kości pamięci 4 szt. x 16 GB lub 2 szt. x 32 

GB). Pamięć obsługująca technologię ECC – korekcji błędów. 

5) Parametry pamięci masowej 2 x dysk twardy w technologii SSD w standardzie NVMe M.2 o 

pojemności min. 512 GB każdy, pracujące w macierzy typu RAID 1.  

Kryterium oceny ofert – oferowaną pojemność dysków 

systemowych w technologii  SSD należy wpisać do oferty 

 

Dodatkowe dwa dyski twarde (talerzowe SATA) o poj. min. 2 TB i 

prędkości obrotowej min. 7200 obr./min. każdy, pracujące w 

macierzy typu RAID 1. 

 

Kryterium oceny ofert – oferowaną pojemność dysków 

dodatkowych (talerzowych) należy wpisać do oferty 

 

Dyski twarde (pamięci masowe) pozostają u Zamawiającego w 

przypadku awarii i potrzeby ich wymiany w ramach 

gwarancji/rękojmi. 

 

Zintegrowany kontroler z obsługą macierzy RAID 0/1/5/10. 

6) Karta graficzna (układ graficzny) Grafika ze wsparciem dla HDMI/Display Port, musi zapewniać pracę 

z rozdzielczością Full HD 1920x1080 dla przynajmniej dwóch 

monitorów jednocześnie za pomocą sygnału cyfrowego. Pełna 

obsługa funkcji i standardów DX11.x, OpenGL 4.x, Open CL 1.2. 

Pamięć dla układu graficznego przydzielana dynamicznie z pamięci 

RAM komputera lub jako dedykowany układ graficzny w karcie 

rozszerzeń PCI. 

Układ graficzny musi oferować co najmniej złącza/interfejsy: 2x 

Display Port do podłączenia obu monitorów w zestawie. 

7) Wyposażenie multimedialne Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High 

Definition Audio lub równoważna. 
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8) Obudowa, wymiary 

Zasilanie komputera 

Obudowa  przystosowana fabrycznie do pracy w pionie. Suma 

wymiarów obudowy nie może przekroczyć 90 cm. 

Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi 

(wyklucza się użycie wkrętów/śrub/śrub motylkowych). 

Komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem 

seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w 

BIOS. 

Wbudowany w obudowę – czujnik jej otwarcia współpracujący z 

oprogramowaniem diagnostycznym i zarządzającym producenta 

komputera (historia logów ingerencji we wnętrze komputera). 

Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 25 dB – 

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji 

obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE). Należy załączyć 

oświadczenie producenta (przed podpisaniem umowy). 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia 

w postaci np. linki metalowej. 

 

Wbudowany zasilacz o mocy przynajmniej 300 W, o sprawności 

(efektywności) co najmniej 90% przy obciążeniu zasilacza na 

poziomie 50%. Zasilacz musi spełniać wymogi testów/certyfikacji 

„80Plus” co najmniej opisanych w specyfikacji 80Plus Gold lub 

równoważne - 

(https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx) 

Wymagane oświadczenie producenta, potwierdzające spełnienie 

powyższego kryterium (przed podpisaniem umowy).  

9) Zgodność z systemami 

operacyjnymi i standardami 

Oferowany model komputera musi zapewniać  poprawną 

współpracę z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro dla stacji 

roboczych wyposażonych w procesory o architekturze 

wielordzeniowej. 

10) BIOS, diagnostyka BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez 

producenta komputera, zawierający logo i/lub nazwę producenta 

komputera i/lub nazwę modelu oferowanego komputera. 

BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, 

automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: 

procesora, wielkości pamięci, pojemność dysku twardego. 

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, 

numerze seryjnym komputera, ilości i prędkości zainstalowanej 
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pamięci RAM, sposobie obsadzeniu slotów pamięci, typie, ilości 

rdzeni i prędkości zainstalowanego procesora, pojemności 

zainstalowanych dysków twardych,  wszystkich urządzeniach 

podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz 

MSATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. Do odczytu 

wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte 

o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), 

zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system 

diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem). 

Funkcja blokowania portów USB. 

11) Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący 

do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania (układ TPM 2.0). Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

12) Porty, złącza, interfejsy, 

urządzenia peryferyjne 

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB i innych 

gniazd/interfejsów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. Wyszczególnione porty/gniazda nie 

mogą być zajęte przez inne podzespoły (wyjątek stanowi moduł 

Bluetooth 5.x). 

- wbudowana nagrywarka płyt DVD +/- RW 

- porty 2 x Display Port, (obsługa jednocześnie przynajmniej dwóch 

wyjść sygnału obrazu) 

- min. 1 port USB 3.1 typ A z przodu obudowy, min. 2 porty USB 2.x 

typ A z przodu obudowy, min. 1 port USB 3.1 typ C z przodu 

obudowy 

- gniazdo słuchawkowe i mikrofonu (lub tzw. combo) z przodu 

obudowy oraz z tyłu obudowy 

- min. 6 portów USB typ A z tyłu obudowy, w tym min. 4 porty USB 

3.1 

- wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 

- karta sieciowa 10/100/1000 RJ45 – port dostępny z tyłu 

komputera. Obsługa funkcji WoL 

- klawiatura USB w układzie polski programisty wraz z myszką 

optyczną USB z dwoma klawiszami i rolką do przewijania. Peryferia 

dedykowane przez producenta komputera 

- Bluetooth 5.x (dopuszczalne zajęcie jednego portu USB z tyłu 
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obudowy) 

Rozmieszczenie portów USB oraz uzyskanie obsługi innych 

funkcjonalności opisanych powyżej nie może być osiągnięte w 

wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek, modułów itp. 

Wszystkie wskazane porty muszą być wolne i dostępne dla 

użytkownika (za wyjątkiem klawiatury, myszy oraz ew. za 

wyjątkiem modułu Bluetooth 5.x). 

13) Certyfikaty i standardy Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

przedłożyć następujące certyfikaty i/lub poświadczone przez 

producenta sprzętu deklaracje: 

- komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001, 

- deklaracja zgodności CE, 

- firma serwisująca sprzęt w ramach obsługi gwarancyjnej musi 

posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz 

autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

przedłożyć przed podpisaniem umowy 

- oświadczenie producenta o spełnianiu warunków dla zasilacza 

opisanych w normach „80Plus” 

14) Warunki gwarancji 36 miesięcy od dnia dostawy sprzętu potwierdzony protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od 

chwili zgłoszenia niesprawności (w dni robocze 5x8). 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 

jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia 

Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych 

oraz być autoryzowaną jednostką uznaną przez producenta sprzętu 

– dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. 

Dysk twardy (zainstalowana pamięć masowa) w wypadku 

awarii/uszkodzenia pozostaje u Zamawiającego. 

15) Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na 

jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 

sprzętu, za pomocą niepowtarzalnego numeru seryjnego (i/lub 
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serwisowego) umieszczonego na obudowie komputera 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

internetowej producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta: numeru seryjnego 

lub modelu komputera. 

16) System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL dla stacji roboczych lub równoważny, 
zainstalowany Windows 10 Pro PL dla stacji roboczych lub 
równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft i dedykowanymi do oferowanego 
sprzętu sterownikami (nośnik ze sterownikami wymagany w 
przypadku jeśli żądany system operacyjny nie wykrywa 
automatycznie i nie instaluje automatycznie podzespołów). 
Równoważny system operacyjny musi zapewniać wszelkie usługi i 
pracę w domenie Active Directory w oparciu o systemy MS 
Windows Server. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego 
pochodzącego z rynku wtórnego – reaktywowanego systemu. 
System operacyjny z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie. 

17) Technologia wirtualizacji Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, układzie płyty głównej, konfigurowalne z poziomu BIOS. 

 

Część III – komputery stacjonarne z monitorami (stanowiska dwumonitorowe) 

komputer stacjonarny z dwoma monitorami typ B – 5 zestawów 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymagane minimalne parametry techniczne 

1) Typ 

Zastosowanie 

Komputer stacjonarny w obudowie typu „tower”.  

Stacja robocza, komputer będzie wykorzystywany do pracy w 

środowisku graficznym, aplikacji intranetowych, testów 

deweloperskich, jako stacja programistyczna czy lokalna baza 

danych. 

 

W ofercie wymagane jest podanie precyzyjnie danych: 

modelu/typu/producenta, umożliwiające odnalezienie specyfikacji 

sprzętu, możliwych jego konfiguracji sprzętowych na oficjalnych 

stronach internetowych producenta. 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. a  wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona powinien złożyć szczegółową 

konfigurację oferowanego komputera – wyciąg z narzędzia 

konfiguracyjnego dla danego producenta. Konfiguracja musi 

zawierać dane: PN (numer produktu), nazwę i ilość danego 
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komponentu/ oprogramowania (dopuszcza się materiał w języku 

angielskim). 

2) Monitor (2 szt. do jednego 

komputera) 

Przekątna ekranu 27” – 28” w proporcji 16:9, rozdz. Full HD 

(1920x1080), maks. czas reakcji 5 ms, jasność 300 cd/m2, kąty 

widzenia (pion/poziom) 178o/178o. 

Technologia LED, IPS, matryca matowa. Regulacja wysokości i 

pochylenia ekranu, możliwość montażu np. na ścianie (VESA). 

Wbudowany hub USB z wyprowadzonymi w obudowie portami 

min. 2 USB typu A (USB 3.x).  

Złącza: Display Port, HDMI, wbudowany zasilacz. 

Do każdego monitora dołączony przewód sygnałowy Display Port o 

długości 1,8 m – 2,5 m 

 

Model/typ/oznaczenie producenta należy wpisać do oferty. 

3) Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 13800 punktów (wynik testu 

zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu 

Cpu Benchmarks – stanowiącym załącznik procesory.pdf w 

niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia 

publikowanego na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu 27 

maja 2020 r.). 

Model/typ/ producenta/uzyskany wynik w teście oferowanego 

procesora należy wpisać do oferty. 

Kryterium oceny ofert – dokładny model i wynik testu procesora  

należy wpisać do oferty  

(na podstawie zestawienia z załącznika procesory.pdf) 

4) Pamięć operacyjna RAM 16 GB  z możliwością obsługi przez płytę główną komputera 

przynajmniej do 64 GB. Podstawowa konfiguracja pamięci 

umożliwiająca pracę w tzw. dual channel (np. obsadzenie kości 

pamięci 2 szt. x 8 GB) 

5) Parametry pamięci masowej Dysk twardy w technologii SSD w standardzie NVMe M.2 o 

pojemności min. 512 GB. 

Kryterium oceny ofert – oferowaną pojemność dysku 

systemowego w technologii  SSD należy wpisać do oferty 

 

Dodatkowe dwa dyski twarde (talerzowe SATA) o poj. min. 2 TB i 

prędkości obrotowej min. 7200 obr./min. każdy, pracujące w 

macierzy typu RAID 1. 
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Dyski twarde (pamięci masowe) pozostają u Zamawiającego w 

przypadku awarii i potrzeby ich wymiany w ramach 

gwarancji/rękojmi. 

 

Zintegrowany kontroler z obsługą macierzy RAID 0/1/5/10. 

6) Karta graficzna (układ graficzny) Grafika ze wsparciem dla HDMI/Display Port, musi zapewniać pracę 

z rozdzielczością Full HD 1920x1080 dla przynajmniej dwóch 

monitorów jednocześnie za pomocą sygnału cyfrowego. Pełna 

obsługa funkcji i standardów DX11.x, OpenGL 4.x, Open CL 1.2. 

Pamięć dla układu graficznego przydzielana dynamicznie z pamięci 

RAM komputera lub jako dedykowany układ graficzny w karcie 

rozszerzeń PCI. 

Układ graficzny musi oferować co najmniej złącza/interfejsy: 2x 

Display Port do podłączenia obu monitorów w zestawie. 

7) Wyposażenie multimedialne Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High 

Definition Audio lub równoważna. 

8) Obudowa, wymiary 

Zasilanie komputera 

Obudowa  przystosowana fabrycznie do pracy w pionie. Suma 

wymiarów obudowy nie może przekroczyć 90 cm. 

Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi 

(wyklucza się użycie wkrętów/śrub/śrub motylkowych). 

Komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem 

seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w 

BIOS. 

Wbudowany w obudowę – czujnik jej otwarcia współpracujący z 

oprogramowaniem diagnostycznym i zarządzającym producenta 

komputera (historia logów ingerencji we wnętrze komputera). 

Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 25 dB – 

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji 

obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE). Należy załączyć 

oświadczenie producenta (przed podpisaniem umowy). 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia 

w postaci np. linki metalowej. 

 

Wbudowany zasilacz o mocy przynajmniej 300 W, o sprawności 

(efektywności) co najmniej 90% przy obciążeniu zasilacza na 

poziomie 50%. Zasilacz musi spełniać wymogi testów/certyfikacji 

„80Plus” co najmniej opisanych w specyfikacji 80Plus Gold lub 

równoważne - 
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(https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx) 

Wymagane oświadczenie producenta, potwierdzające spełnienie 

powyższego kryterium (przed podpisaniem umowy). 

9) Zgodność z systemami 

operacyjnymi i standardami 

Oferowany model komputera musi zapewniać  poprawną 

współpracę z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro PL 64-

bit. 

10) BIOS, diagnostyka BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez 

producenta komputera, zawierający logo i/lub nazwę producenta 

komputera i/lub nazwę modelu oferowanego komputera. 

BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, 

automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: 

procesora, wielkości pamięci, pojemność dysku twardego. 

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, 

numerze seryjnym komputera, ilości i prędkości zainstalowanej 

pamięci RAM, sposobie obsadzeniu slotów pamięci, typie, ilości 

rdzeni i prędkości zainstalowanego procesora, pojemności 

zainstalowanych dysków twardych,  wszystkich urządzeniach 

podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz 

MSATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. Do odczytu 

wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte 

o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), 

zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system 

diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła użytkownika 

umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym uruchomieniem). 

Funkcja blokowania portów USB. 

11) Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący 

do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania (układ TPM 2.0). Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

12) Porty, złącza, interfejsy, 

urządzenia peryferyjne 

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB i innych 

gniazd/interfejsów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. Wyszczególnione porty/gniazda nie 

mogą być zajęte przez inne podzespoły (wyjątek stanowi moduł 

Bluetooth 5.x). 

- wbudowana nagrywarka płyt DVD +/- RW 
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- porty 2 x Display Port, (obsługa jednocześnie przynajmniej dwóch 

wyjść sygnału obrazu) 

- min. 1 port USB 3.1 typ A z przodu obudowy, min. 2 porty USB 2.x 

typ A z przodu obudowy, min. 1 port USB 3.1 typ C z przodu 

obudowy 

- gniazdo słuchawkowe i mikrofonu (lub tzw. combo) z przodu 

obudowy oraz z tyłu obudowy 

- min. 6 portów USB typ A z tyłu obudowy, w tym min. 4 porty USB 

3.1 

- wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 

- karta sieciowa 10/100/1000 RJ45 – port dostępny z tyłu 

komputera. Obsługa funkcji WoL 

- klawiatura USB w układzie polski programisty wraz z myszką 

optyczną USB z dwoma klawiszami i rolką do przewijania. Peryferia 

dedykowane przez producenta komputera 

- Bluetooth 5.x (dopuszczalne zajęcie jednego portu USB z tyłu 

obudowy) 

Rozmieszczenie portów USB oraz uzyskanie obsługi innych 

funkcjonalności opisanych powyżej nie może być osiągnięte w 

wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek, modułów itp. 

Wszystkie wskazane porty muszą być wolne i dostępne dla 

użytkownika (za wyjątkiem klawiatury, myszy oraz ew. za 

wyjątkiem modułu Bluetooth 5.x). 

13) Certyfikaty i standardy Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

przedłożyć następujące certyfikaty i/lub poświadczone przez 

producenta sprzętu deklaracje: 

- komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 50001 

oraz ISO 9001, 

- deklaracja zgodności CE, 

- firma serwisująca sprzęt w ramach obsługi gwarancyjnej musi 

posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz 

autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

przedłożyć przed podpisaniem umowy 

- oświadczenie producenta o spełnianiu warunków dla zasilacza 

opisanych w normach „80Plus” 

14) Warunki gwarancji 36 miesięcy od dnia dostawy sprzętu potwierdzony protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od 

chwili zgłoszenia niesprawności (w dni robocze 5x8). 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
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Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 

jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia 

Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub 

bezpośrednio przez Producenta. 

Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych 

oraz być autoryzowaną jednostką uznaną przez producenta sprzętu 

– dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. 

Dysk twardy (zainstalowana pamięć masowa) w wypadku 

awarii/uszkodzenia pozostaje u Zamawiającego. 

15) Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na 

jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 

sprzętu, za pomocą niepowtarzalnego numeru seryjnego (i/lub 

serwisowego) umieszczonego na obudowie komputera 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

internetowej producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta: numeru seryjnego 

lub modelu komputera. 

16) System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit lub równoważny, zainstalowany 
Windows 10 Pro PL 64 lub równoważny wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft i 
dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami (nośnik ze 
sterownikami wymagany w przypadku jeśli żądany system 
operacyjny nie wykrywa automatycznie i nie instaluje 
automatycznie podzespołów). Równoważny system operacyjny 
musi zapewniać wszelkie usługi i pracę w domenie Active Directory 
w oparciu o systemy MS Windows Server. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego 
pochodzącego z rynku wtórnego – reaktywowanego systemu. 
System operacyjny z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie. 

17) Technologia wirtualizacji Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, układzie płyty głównej, konfigurowalne z poziomu BIOS. 

 


