
 

 

 
Numer sprawy: DAG/G/39/13
 

Przedmiot zamówienia: dostawa 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 
rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operato
interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 
przez Narodowe Centrum Bada
 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklatur
32322000-6 urządzenia multimedialne, 
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 

Opis przedmiotu zamówienia
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w 
ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre
sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 
ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Bada
specyfikacją techniczną

2. Wszystkie urządzenia musza by
CE producenta. 

3. Wszystkie dostarczone urz
gwarancją, która zapewnia napraw
sprzętu do naprawy oraz zwrot musi mie

 
1. Przenośna stacja do kontroli posiadanego switchera wideo ATEM M/E 1 

o następujących o następują

• Ekran o przekątnej co najmniej 15’’ o rozdzielczo
LED, matowy; 

• Procesor min. czterordzeniowy i obsługuj
64-bitowej, posiadają
QuickSync, osiągają

• Pamięć RAM o pojemno
Channel 1600MHz;

• Dysk twardy HDD o pojemno
7200 rpm; 

• Dodatkowa karta graficzna osi
1100 pkt., z możliwo

• Łączność: 1x GbE 10/100/1000Base

• Interfejsy (co najmniej): 1x
1x ExpressCard 34, 1x wyj
audio na mikrofon (minij

• Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie;
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Załącznik nr A do SIW

dostawa urządzeń multimedialnych dla Instytutu Ł
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
ści lokalnych dostawców usług w sieciach operato

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na nauk
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówie
dzenia multimedialne, 30236000-2 różny sprzęt komputerowy, 

8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w 

ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w 

rów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 
ę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z poni

 techniczną. 
dzenia musza być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznaczenie) 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte co najmniej 12 miesi
, która zapewnia naprawę w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Odbiór 

tu do naprawy oraz zwrot musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiaj

na stacja do kontroli posiadanego switchera wideo ATEM M/E 1 

ępujących parametrach i funkcjonalnościach: 

tnej co najmniej 15’’ o rozdzielczości 1920x1080 z pod

czterordzeniowy i obsługujący min. 8 wątków, w architekturze 
bitowej, posiadający zintegrowaną kartę graficzną obsługują

ągający w teście PassMark CPU Mark min. 6800 pkt;

 RAM o pojemności min. 8GB, typu DDR3, pracująca w konfiguracji Dual 
Channel 1600MHz; 

Dysk twardy HDD o pojemności min. 300 GB i prędkości obrotowej min. 

Dodatkowa karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark min. 
żliwością przełączania pomiędzy kartą zintegrowan

: 1x GbE 10/100/1000Base-TX, 1x WiFi 802.11 b/g/n, 1x

Interfejsy (co najmniej): 1x HDMI, 3x USB3.0, 1x RJ-45, 1x D-Sub, 
4, 1x wyjście audio na głośniki/słuchawki (minijack), 1x wej

audio na mikrofon (minijack), czytnik kart SD/SDHC/SDXC; 

świetlana, odporna na zalanie; 
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dla Instytutu Łączności – 
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów 

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
t komputerowy,  

 multimedialnych dla Instytutu 
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w 

ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
ci lokalnych dostawców usług w 

rów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego 
zgodnie z poniższą 

 certyfikat (oznaczenie) 

co najmniej 12 miesięczną 
gu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Odbiór 

 miejsce w siedzibie Zamawiającego. 

na stacja do kontroli posiadanego switchera wideo ATEM M/E 1 - 1 szt.  

ci 1920x1080 z podświetleniem 

tków, w architekturze 
 obsługującą technologię 

cie PassMark CPU Mark min. 6800 pkt; 

w konfiguracji Dual 

ci obrotowej min. 

cie PassMark G3D Mark min. 
 zintegrowaną a dodatkową; 

, 1x Bluetooth 4.0; 

Sub, 
niki/słuchawki (minijack), 1x wejście 



 

 

• Wbudowany akumulator pozwalaj
dla profilu High Performance;

• Z dołączonym 64-bitowym systemem operacyjnym, umo
do domeny Zamawiaj
min. sześciu lat od daty zakupu.
 

2. Cyfrowe telewizyjne urzą
sterowane gestami - 1 szt.
o następujących parametrach i funkcjonalno

• Posiadające co najmniej 40 calowy wy
formacie 16:9 z podś

• Umożliwiające sterowanie głosem, gestami oraz posiadaj
rozpoznawania twarzy;

• Wyposażone w funkcj
rekomendujący programy telewizyjne, wideo na 
aplikacjach i serwisach społeczno
podstawie upodobań

• Umożliwiające zwię
zewnętrznego modułu;

• Obsługujące usługi Samsung Smart TV

• Wyposażone w głoś

• Posiadające wbudowan

• Umożliwiające obsług
telewizora; 

• Umożliwiające wyświetlenie obrazu w obrazie (PiP).

• Obsługujące obraz 3D;

• Pozwalające na bezprzewodowe zarz
tabletu (Android) a tak
urządzeń bezpośrednio na telewizorze;

• Posiadające wbudowany

• Wyposażone w gniazdo CI+ umo
płatnych platform satelitarnych;

• Posiadające złącza 4
(YPbPr); 

• Wymagane jest dostarczenie wszystkich akcesoriów standardowo doł
do odbiornika, tj.: pilot
transmitera podczerwieni
 

3. Urządzenie mobilne z du
odbiorczymi - 1 szt. 
o następujących parametrach i funkcjonalno

• Obsługujące standardy transmisji danych: Wi
Bluetooth 4.0, pozwalaj
urządzeniami odbiorczymi;

• Wyposażone w system operacyjny w wersji dostarczanej przez producenta (bez 
modyfikacji), zapewniaj

• Posiadające co naj

• Posiadające ekran co najmniej 10.1 cala o rozdzielczo

• Posiadające co najmniej 3 GB pami

• Posiadające złącze micro USB do łatwego debugowania tworzonych aplikacji dla 
systemu playout, lub odpowiedni
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Wbudowany akumulator pozwalający na pracę stacji przez co najmniej 1 godzin
dla profilu High Performance; 

bitowym systemem operacyjnym, umożliwiają
do domeny Zamawiającego, ze wsparciem technicznym producenta przez okres 

ciu lat od daty zakupu. 

Cyfrowe telewizyjne urządzenie odbiorcze DVB-T/C/S2 z obsługą SmartTV 
1 szt. 

cych parametrach i funkcjonalnościach: 

co najmniej 40 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1080 w 
macie 16:9 z podświetleniem LED; 

sterowanie głosem, gestami oraz posiadający funkcj
rozpoznawania twarzy; 

w funkcję zawierającą mechanizm klasyfikujący oraz 
cy programy telewizyjne, wideo na żądanie, treści zawarte w 

aplikacjach i serwisach społecznościowych oraz w urządzeniach osobistych
podstawie upodobań użytkownika; 

ce zwiększenie wydajności urządzenia poprzez dodanie 
trznego modułu; 

usługi Samsung Smart TV; 

one w głośnik niskotonowy; 

wbudowaną obsługę sieci Wi-Fi oraz wspierający Wi

obsługę Skype, YouTube, Facebook, Twitter bezpo

wyświetlenie obrazu w obrazie (PiP). 

ce obraz 3D; 

na bezprzewodowe zarządzanie z poziomu smartfonu 
tabletu (Android) a także na odtwarzanie własnego materiału wideo i audio z tych

średnio na telewizorze; 

wbudowany tuner DVB-T, DVB-C oraz DVB-S2; 

one w gniazdo CI+ umożliwiające odbiór programów telewizyjnych z 
płatnych platform satelitarnych; 

ącza 4xHDMI, 3xUSB, 1xEthernet, 1x SCART, 1x

Wymagane jest dostarczenie wszystkich akcesoriów standardowo doł
do odbiornika, tj.: pilota, baterii do pilota, dwóch par aktywnych okularów 3D

podczerwieni oraz przewodu zasilającego. 

dzenie mobilne z dużym ekranem do zdalnej współpracy z urz

cych parametrach i funkcjonalnościach: 

ce standardy transmisji danych: Wi-Fi 802,11 b/g/n
.0, pozwalające na bezprzewodową komunikację

dzeniami odbiorczymi; 

one w system operacyjny w wersji dostarczanej przez producenta (bez 
modyfikacji), zapewniający pracę w trybie wielookienkowym; 

ce co najmniej 32 GB pamięci wewnętrznej; 

ekran co najmniej 10.1 cala o rozdzielczości min. 2500x1500;

o najmniej 3 GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor;

ącze micro USB do łatwego debugowania tworzonych aplikacji dla 
systemu playout, lub odpowiednią przejściówkę, aby uzyskać takie zł

 stacji przez co najmniej 1 godzinę 

liwiającym przyłączenie 
cego, ze wsparciem technicznym producenta przez okres 

ą SmartTV 

ści 1920x1080 w 

cy funkcję 

cy oraz 
ści zawarte w 

dzeniach osobistych na 

dzenia poprzez dodanie 

ący Wi-Fi Direct; 

ter bezpośrednio z 

smartfonu (Android), 
materiału wideo i audio z tych 

ce odbiór programów telewizyjnych z 

SCART, 1x Component 

Wymagane jest dostarczenie wszystkich akcesoriów standardowo dołączonych 
ar aktywnych okularów 3D, 

ranem do zdalnej współpracy z urządzeniami 

Fi 802,11 b/g/n/ac oraz 
 komunikację z telewizyjnymi 

one w system operacyjny w wersji dostarczanej przez producenta (bez 

min. 2500x1500; 

miordzeniowy procesor; 

cze micro USB do łatwego debugowania tworzonych aplikacji dla 
ć takie złącze; 



 

 

• Posiadające złącze host USB, lub odpowiedni
złącze; 

• Posiadające złącze HDMI b
obsługą FullHD; 

• Posiadające baterię
7,5 godziny; 

• Osiągające co najmniej 

• Posiadające obudow

• Wymagane jest 
zapewnianego przez producenta tj.: ładowarki, kab
oraz ewentualnie przej
wymagania, a takż
kolorze, umożliwiają
pionowej (około 80 sto
poziomu), oraz całkowicie poziomej.
 

4. Upgrade posiadanego aparatu telefonicznego GSM z funkcj
multimedialnego AllShare marki Samsung Galaxy Note 2 polegaj

• Zwiększeniu rozdzielczo

• Zwiększeniu pamię

• Zwiększeniu pamię

• Dodaniu obsługi standardu WiFi 802.11ac;

• Aktualizacji systemu operacyjnego Android z wersji 4.1 do 4.3 (system operacyjny 
powinien być dostarczony 
producenta); 

• Podniesieniu taktowania wszystkich rdzeni procesora do 2,3 GHz;

• Dodaniu gniazda microUSB 3.0;

• Dodaniu obsługi formatu wideo HEVC.
 

5. Upgrade posiadanego serwera systemu telewizji cyfrowej o wysokiej wydajno
polegający na wymianie płyty głównej na now
spełniającą minimalne wymagania:

• Rekomendowaną przez Blackmagic Design do pracy z posiadanymi kartami 
Blackmagic Decklink Duo i 

• O formacie ATX (305mm x 244mm

• Posiadającą na tylnym panelu min. nast
1x DisplayPort, 1x
2x eSATA 6Gb/s; 

• Wyposażony w kontroler USB 3.0 rekomendowany przez Blackmagic Design do 
pracy z framegrabberami Intensity Shuttle for USB3.0 oraz Ultrastudio
USB3.0; 

• Posiadający układ audio ze wsparciem dla High Definition Audio i d
8-kanałowego (7.1);

• Z możliwością użycia p
najmniej4xDIMM, co najmniej 32GB, o taktowaniu co najm
overclockingu; 

• Umożliwiającą podłą
interfejs SATA 6 Gb/s oraz posiadaj
interfejsy, pracujący w konfiguracji RAID

• Posiadającą równoległ
najmniej 3 złącza PCI
w x4 oraz 3 PCIe 2.0 x1;
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ącze host USB, lub odpowiednią przejściówkę aby uzyska

ącze HDMI bądź inne z odpowiednią przejściówk

ce baterię pozwalającą na korzystanie z sieci WiFi p

co najmniej 8800 pkt w teście 3DMark Ice Storm Extreme;

ce obudowę w ciemnym kolorze; 

jest dostarczenie wraz z urządzeniem pełnego
zapewnianego przez producenta tj.: ładowarki, kabla zasila

ie przejściówek, aby urządzenie spełniło wymienione wy
wymagania, a także zamykanego pokrowca ze skóry syntetycznej 

liwiający po otwarciu ustawienie urządzenia w pozycji prawie 
pionowej (około 80 stopni od poziomu), lekko pochylonej (około 15 stopni od 
poziomu), oraz całkowicie poziomej. 

Upgrade posiadanego aparatu telefonicznego GSM z funkcj
multimedialnego AllShare marki Samsung Galaxy Note 2 polegają

kszeniu rozdzielczości ekranu do 1920x1080 pikseli; 

kszeniu pamięci stałej do 32 GB; 

kszeniu pamięci operacyjnej RAM do 3 GB; 

Dodaniu obsługi standardu WiFi 802.11ac; 

Aktualizacji systemu operacyjnego Android z wersji 4.1 do 4.3 (system operacyjny 
 dostarczony bez modyfikacji, w wersji oferowanej przez 

Podniesieniu taktowania wszystkich rdzeni procesora do 2,3 GHz;

Dodaniu gniazda microUSB 3.0; 

Dodaniu obsługi formatu wideo HEVC. 

Upgrade posiadanego serwera systemu telewizji cyfrowej o wysokiej wydajno
cy na wymianie płyty głównej na nową,  

 minimalne wymagania: 

ą przez Blackmagic Design do pracy z posiadanymi kartami 
Blackmagic Decklink Duo i Blackmagic Intensity Pro; 

305mm x 244mm) pasującym do posiadanej obudowy;

 na tylnym panelu min. następujące złą
DisplayPort, 1x HDMI 1.4a, 1x DVI-D, 1x GbE (RJ-45), 1x

 

kontroler USB 3.0 rekomendowany przez Blackmagic Design do 
pracy z framegrabberami Intensity Shuttle for USB3.0 oraz Ultrastudio

cy układ audio ze wsparciem dla High Definition Audio i d
kanałowego (7.1); 

życia pamięci RAM DDR3 w dwukanałowej architekturze, co 
najmniej4xDIMM, co najmniej 32GB, o taktowaniu co najmniej 1600 MHz bez 

 podłączenie co najmniej 6 wewnętrznych dysków HDD poprzez 
Gb/s oraz posiadającą kontroler RAID obejmuj
ący w konfiguracji RAID 0/1/5/10; 

 równoległą obsługę co najmniej 16 linii PCI-EXPRESS 3.0, w tym co
cza PCI-E 3.0/2.0, jedno pracujące w trybie x16, jedno

e 2.0 x1; 

ę aby uzyskać takie 

ściówką na HDMI z 

 na korzystanie z sieci WiFi przez co najmniej 

cie 3DMark Ice Storm Extreme; 

dzeniem pełnego zestawu 
a zasilającego, słuchawek 

dzenie spełniło wymienione wyżej 
ze skóry syntetycznej w ciemnym 

dzenia w pozycji prawie 
pni od poziomu), lekko pochylonej (około 15 stopni od 

Upgrade posiadanego aparatu telefonicznego GSM z funkcją sterownika 
multimedialnego AllShare marki Samsung Galaxy Note 2 polegający na: 

Aktualizacji systemu operacyjnego Android z wersji 4.1 do 4.3 (system operacyjny 
bez modyfikacji, w wersji oferowanej przez 

Podniesieniu taktowania wszystkich rdzeni procesora do 2,3 GHz; 

Upgrade posiadanego serwera systemu telewizji cyfrowej o wysokiej wydajności 

 przez Blackmagic Design do pracy z posiadanymi kartami 

cym do posiadanej obudowy; 

ce złącza: 6x USB 3.0, 
45), 1x S/PDIF out, 

kontroler USB 3.0 rekomendowany przez Blackmagic Design do 
pracy z framegrabberami Intensity Shuttle for USB3.0 oraz Ultrastudio SDI 

cy układ audio ze wsparciem dla High Definition Audio i dźwięku 

ci RAM DDR3 w dwukanałowej architekturze, co 
niej 1600 MHz bez 

trznych dysków HDD poprzez 
obejmujący wszystkie te 

EXPRESS 3.0, w tym co 
ce w trybie x16, jedno w x8, jedno 



 

 

• Ze wsparciem dla posiadanego przez Zamawiaj
Windows 7 Professional 64 bit;

• Z dołączonym kompatybilnym procesorem takim, jak Intel Core i7
równoważnym spełniaj

o min. czterordzeniowy i obs
o  w architekturze 64
o  posiadający zintegrowan

QuickSync;
o  osiągający w te

 
6. Upgrade do posiadanego 

do wersji 8.1. 
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Ze wsparciem dla posiadanego przez Zamawiającego systemu operacyjnego 
Windows 7 Professional 64 bit; 

czonym kompatybilnym procesorem takim, jak Intel Core i7
nym spełniającym minimalne wymagania: 

min. czterordzeniowy i obsługujący min. 8 wątków; 
w architekturze 64-bitowej; 

ący zintegrowaną kartę graficzną obsługuj
QuickSync; 

ący w teście PassMark CPU Mark min. 10 000 pkt.

posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Camtasia St

cego systemu operacyjnego 

czonym kompatybilnym procesorem takim, jak Intel Core i7-4770K lub 

 obsługującą technologię 

000 pkt. 

oprogramowania Camtasia Studio 


