
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1B do SIWZ  

     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 
Zamawiającego sprzętu komputerowego, zwanego dalej sprzętem,  transport, wniesienie, 

rozładunek sprzętu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być 
krótsza niż 5 lat  licząc od daty odbioru końcowego w zakresie dostawy komputerów i 

monitorów LCD oraz 3 lat w zakresie dostawy komputera przenośnego typu notebook. 

3. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012) , 

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 od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2012r. 

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 stacjonarny  

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez 

Wykonawcę urządzenia 

(oprogramowania  nazwa, model, typ, 

parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012   

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 

 

Wydajność obliczeniowa:  
Procesor typu x86 osiągający w teście wydajności 

PassMark PerformanceTest (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: 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 szt 5,25” 

zewnętrzne, 2 szt 3,5” 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: 
Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów 

pamięciami RAM, typie procesora wraz z 

informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci 

cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego 

dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, 

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. 

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 25 dB  

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 

- 10 szt 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  

Normy Energy Star 5.0 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący 

oferowanego modelu komputera w  internetowym 

katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov – dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej 

Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 

systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL). 
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).  

Potwierdzenie lub oświadczenie o spełnieniu 

kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych  

Wszystkie dane powinny być potwierdzone 

dokumentami i dołączone do oferty 

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 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta modelu 

komputera – 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komputer przenośny typu notebook  

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez 

Wykonawcę urządzenia 

(oprogramowania  nazwa, model, typ, 

parametry techniczne, inne…) 

Producent  

Nazwa i typ  

Rok produkcji 2012   

Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z 

ekranem 15,6" o rozdzielczości HD WLED 

(1366x768), matryca matowa AG. 

 

 

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 

 

Wydajność obliczeniowa:  
Procesor typu x86 osiągający w teście wydajności 

PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 

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

wynik 3750 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:  
4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 

16GB, 

 

Parametry pamięci masowej:  
Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. SMART, 

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, 

wbudowane dwa głośniki 

 

BIOS: 
Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

wersji BIOS, ilości i taktowaniu pamięciami RAM, 

typie procesora, MAC adresie zintegrowanej karty 

sieciowej. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z 

dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez 

potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania 

stacji roboczej z USB 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku 

twardego, 

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 

administratora i dysku twardego, 

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. 

 

Waga: 
Waga max 2,4kg z baterią 6-cell 

 

Bezpieczeństwo: 
Złącze typu Kensington Lock lub równoważne 

 

Wymagania dodatkowe: 
Microsoft Windows 7 Professional PL lub 

równoważny**. 

Wbudowane porty i złącza:  

Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z 

możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń 

bezpośrednio z portu USB komputera) 

RJ-45 

VGA 

HDMI 

ExpressCard 34 mm 

Czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1 

Audio: line-in/mikrofon 

 



 

 

 

 

Audio: line-out/słuchawki 

Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę 
matrycy  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45  

Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany 

z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu 

mini-PCI Express 

Klawiatura odporna na zalania, układ US -

QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym 

blokiem klawiatury numerycznej. 

Touchpad 

Bluetooth 4.0 + EDR, 

Napęd optyczny DVD +/- RW 

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i 

odtwarzania. 

Normy i standardy  
Komputery mają spełniać normy  i posiadać 
deklaracje zgodności (lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 

Deklaracja zgodności CE  

Normy Energy Star 5.0 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący 

oferowanego modelu komputera w  internetowym 

katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk 

ze strony internetowej. 

Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 

systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL). 
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).  

Potwierdzenie lub oświadczenie o spełnieniu 

kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych  

Wszystkie dane powinny być potwierdzone 

dokumentami i dołączone do oferty. 

 



 

 

 

 

Gwarancji producenta: 

Na okres  co najmniej  3 lat - 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 

 

 

** 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   

Typ 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°/170° 

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 

Średnie użycie energii 19W, Max 25W, tryb 

uśpienia max. 0,1W 

Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę 
montażową, wbudowane 2 głośniki min. 1W; 

kompatybilność z VESA 100mm, Kensington Lock 

lub równoważny 

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  5 letniej - 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, 

 

 

 


