
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1B do SIWZ  

     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu 

komputerowego, drukarek laserowych, monitorów LCD oraz szafy wiszącej wraz z panelem FTP, zwanego 

dalej towarem,  transport, wniesienie, rozładunek sprzętu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza od okresu 

gwarancji opisanych szczegółowo przy każdym towarze w tutejszym załączniku. 

3. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012, 2013) , wolny od wad, 

nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był 

konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

5. Termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

6. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym opisie. 

 

Komputer  

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez Wykonawcę 

urządzenia (oprogramowania  nazwa, model, 

typ, parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012, 2013  

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla 

potrzeb systemu informatycznego funkcjonującego w 

szpitalu (aplikacje biznesowe), aplikacji biurowych, dostępu 

do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 

danych, może być także wykorzystywany jako stacja do 

grania (dla dzieci na oddziałach szpitalnych) 

 

Wydajność obliczeniowa: Procesor typu x86 osiągający w 

teście wydajności PassMarkPerformanceTest (wynik 

dostępny: http://www.passmark.com/products/) co najmniej 

wynik 6450 punktów Passmark CPU Mark (załączyć 

wydruk ze strony) lub dołączenie dokumentu z testów 

oferowanego komputera. 

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 

poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi 

udostępnić Zamawiającemu licencjonowane 

oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny 

opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w 

celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

Pamięć operacyjna: min. 4GB 1600 MHz możliwość 

rozbudowy do min 32GB, 

 

Parametry pamięci masowej: Min. 250 GB SATA, 7200 

obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 

zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych 

 



 

 

 

 

nośników. 

Karta graficzna o właściwościach co najmniej grafika 

2D/3D, ze wsparcie dla DirectX 11, z możliwością 

dynamicznego przydzielenia  1.5GB pamięci lub 

posiadająca taką pamięć 

 

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zgodna z 

High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim 

oraz na tylnym panelu obudowy. 

 

 

Obudowa: 
Stojąca typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI 

Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 

kieszeni: 2 szt5,25” zewnętrzne, 2 szt3,5” wewnętrzne i 1 

szt 3,5” zewnętrzną. 

Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 

50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 

50% obciążeniu. 

 

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, 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. 

Wprowadzenie zmian w BIOS tylko za pomocą hasła 

administratora. 

Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej, 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: co najmniej 

wszystkich portów. 

 

Ergonomia:  
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą 

ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 

pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca 

maksymalnie 25dB 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki). 

 

Wymagania dodatkowe: 
Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny** 

Wbudowane porty minimalnie:  

- 1 x VGA 

- 1 x DVI 

- 1 x RS-232 

- 2 x PS/2 

- 1 x RJ-45 

- 1 x Audio: line-in 

- 1 x Audio: line-in/mikrofon 

- 1 x Audio: line-out 

 



 

 

 

 

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy 

- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy 

- 8szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, 

minimum 2 porty wewnątrz obudowy,  minimum 2 porty 

USB 3.0 na zewnątrz obudowy. 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 

komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca 

obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) 

Płyta główna z wbudowanymi (mają być dostępne dla 

Zamawiającego): 

- 1 złącze PCI (32-bit/33 MHz) 

- 2 złącza PCI-Express x1 

- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 

Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza 

się kart o profilu niskim, minimum 4 złącza DIMM z 

obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącz 

SATA NCQ w tym min 1 złącze SATA 3.0. 

Klawiatura PS/2 w układzie QWERTY US  

Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

min 800dpi 

Nagrywarka DVD +/-RW   

Listwa zabezpieczająca, min. 5 gniazd, długość kabla min. 2 

m 

Normy i standardy 
Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje 

zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

norm) w zakresie: 

Deklaracja zgodności CE  

Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia 

jakości  ISO 9001 

 

Zamawiający wymaga: 

dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  

postawionym wymaganiom i był wykonany przez 

Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to 

przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg 

normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 

9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez 

niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem 

zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -

odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu).  

 

Gwarancji producenta: 
Gwarancja typu next business day na okres  co najmniej 60 

miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba 

że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie 

producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie 

serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy 

pokrywa Wykonawca. 

Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane 

przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta, 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u 

Zamawiającego  

 

Wsparcie techniczne producenta 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 

stronie producenta zestawu – do oferty należy dołączyć link 

strony. 

 



 

 

 

 

** za równoważny uważa się system operacyjny spełniający standardy jakościowe systemu 

wymaganego przez Zamawiającego oraz współpracujący bez zakłóceń z systemami i 

oprogramowaniem: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010, Microsoft AD, Microsoft WSUS oraz 

aplikacją InfoMedica firmy Asseco S.A. używanymi przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Monitor LCD 

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez Wykonawcę 

urządzenia (oprogramowania  nazwa, model, 

typ, parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012, 2013  

ekranu: proporcje 5:4 lub 4:3 ; ciekłokrystaliczny z aktywną 

matrycą TFT 19” 

Jasność: min. 250 cd/m2 

Kontrast: min. 1000:1 

Wielkość plamki: 0.294 mm 

Kąty widzenia (pion/poziom): min. 170°/160° 

Czas reakcji matrycy: max 5ms  

Kolory: 16.7mln 

Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024 

Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa 

Zakres pochylenia monitora: Od -5° do +15° 

Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI 

Inne: Monitor musi posiadać wbudowane 2 głośniki min. 1W; 

Normy i standardy: 

Monitory muszą być wykonane zgodnie  normami i posiadać 

Certyfikaty: TCO 5.1, Energy Star 5.0  

Gwarancja producenta: 

Na okres  co najmniej  60 miesięcy - świadczonej  w siedzibie 

Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu 

w siedzibie producenta  lub autoryzowanym przez niego 

punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z 

naprawy pokrywa Wykonawca, 

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, 

zamawiającemu  musi zostać dostarczony monitor  zastępczy 

Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez 

Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drukarka laserowa 

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez Wykonawcę 

urządzenia (oprogramowania  nazwa, model, 

typ, parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012, 2013  

Technologia druku Laserowa monochromatyczna  

Rozdzielczość  1200x1200dpi  

Procesor Min. 300 MHz  

Prędkość druku A4 minimum 20 stron na minutę   

Czas osiągnięcia gotowości 

do pracy 

max. 20 sekund po włączeniu 

zasilania 
 

Czas wydruku pierwszej 

strony 

max. 8 sek.  

Pamięć Min. 32 MB  

Porty Hi-Speed USB 2.0  

Możliwość druku w sieci 

LAN 

Opcja, slot na wewnętrzny 

print serwer 
 

Moduł druku dwustronnego Tak, automatyczny w 

standardzie musi obsługiwać 

co najmniej formaty A4 i A5 

 

Języki drukowania PCL6, PCL5e, Postscript 3 

lub emulacje  
 

Format wydruku A4 lub większy  

Podajniki papieru Podajnik 1: na 250 arkuszy  

gramatura papieru co 

najmniej 60-120g/m
2 

 

Podajnik 2: na 50 arkuszy 

gramatura papieru co 

najmniej 60-220g/m
2 

Możliwość pracy podajnika 2 

jako podajnika z priorytetem 

poboru. 

Możliwość zainstalowania w 

systemie tej samej drukarki 

2x jako Drukarka 1, Drukarka 

2 i takiej konfiguracji 

podajników, aby dokument 

wysłany do druku na 

Drukarka 1 automatycznie 

pobierał papier z Podajnik 1 

mimo iż w Podajnik 2 

znajduje się papier, natomiast 

 



 

 

 

 

dokument wysłany do druku 

na Drukarka 2 automatycznie 

pobierał papier z Podajnik 2. 

Odbiorniki papieru Co najmniej 1 x 250 arkuszy    

Obciążalność miesięczna 

max. deklarowana przez 

producenta 

40 000 stron A4 w miesiącu 
 

Sterowniki Co najmniej do systemów 

Windows XP, Vista, 7 (32i 64 

bit) 

 

Materiały eksploatacyjne Toner i bęben występują jako 

elementy niezintegrowane, 

rozdzielne. Wydajność 

zespołu bębna nie mniej niż 

100000 stron A4 przy 5% 

zaczernieniu strony (lub 

dostarczona w komplecie w 

ramach oferowanej ceny 

jednostkowej ilość bębnów 

pozwalająca na 

wydrukowanie nie mniej niż 

100000 stron A4 przy 5% 

zaczernieniu strony) 

W komplecie z drukarką 

pełnowartościowy toner  o 

wydajności nie mniejszej niż 

7000 stron A4 przy 5% 

pokryciu. 

Dostępne tonery o 

wydajności nie mniejszej niż 

7000 stron A4 przy 5% 

pokryciu. 

Tonery i bębny muszą być 

nowe i nieużywane, pierwszej 

kategorii oraz 

wyprodukowane przez 

producenta oferowanych 

drukarek. 

 

Dodatkowe wymagania : kabel USB o długości 1,8m o 

parametrach zalecanych przez 

producenta drukarki, 

zasilacz oraz kabel zasilający, 

kartę gwarancyjną, 

płyta CD z dokumentacja i 

sterownikami 

 

Certyfikaty Certyfikat CE  

Gwarancja Co najmniej 24 miesiące, bez 

dodatkowych warunków 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Szafa wisząca wraz z panelem FTP  

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez Wykonawcę 

urządzenia (oprogramowania  nazwa, model, 

typ, parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012, 2013  

Wymagania ogólne Wisząca szafa rackowa 

jednosekcyjna 19 cali o 

wysokości montażowej 9U i 

głębokości 400mm 

wyposażona w przeszklone 

drzwi zamykane na klucz 

oraz stalowe, otwierane 

osłony boczne. 

 

Drzwi przednie Przeszklone, zamykane na 

zamek, szyba wykonana z 

bezpiecznego i wytrzymałego 

hartowanego szkła o grubości 

min. 4mm, Otwieranie drzwi 

w lewo lub w prawo - zależne 

od sposobu montażu szafy 

 

Osłony boczne Stalowe, zamykane na zamki  

Szyny montażowe 1x regulowana  

Inne Kołek uziemiający 

umieszczony na dolnej lub 

górnej płycie 

Możliwość zainstalowania 

wentylatorów (120x120) do 

trzech sztuk na dolnej lub 

górnej płycie 

Opcjonalny montaż 

dodatkowej pary profili 

RACK 19 

Otwory do wprowadzania 

przewodów w płycie górnej i 

dolnej (70x200mm) 

Otwory umożliwiające 

zawieszenie na ścianie 

Otwory wentylacyjne górnej i 

dolnej płyty 

 

 

Załączone wyposażenie Panel FTP 24 portowy 

kategorii 6 wysokość 1U 

Klucze do drzwi 

Pokrywy przepustów 

kablowych 

Zestaw śrub montażowych 

 

Gwarancja 24 miesiące  

 


