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Numer sprawy: DGA/13/10 

Załącznik A do SIWZ 

 

 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu 
komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie. 

 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
30213100-6 komputery przenośne, 30237200-1 akcesoria komputerowe, 30213300-8 komputer 
biurkowy, 30231300-0 monitory ekranowe, 30234500-3 pamięci do przechowywania danych, 
30237280-5 akcesoria zasilające, 30216110-0 skanery komputerowe, 30232110-8 drukarki 
laserowe, 48822000-6 serwery komputerowe, 30236110-6 pamięci o dostępie swobodnym (RAM), 
32322000-6 urządzenia multimedialne, 30234100-9 dysk magnetyczny, 30233153-8 urządzenia do 
odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD), 30212100-9 
mikrokomputerowe jednostki przetwarzające, 30237240-3 kamera internetowa, 30200000-1 
urządzenia komputerowe. 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. 

Sprzęt nabywany w ramach tego przetargu został podzielony na 14 zadań. Każdy z oferentów może 
złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Instytut Łączności zastrzega sobie prawo 
wyboru tylko tych ofert, w poszczególnych zadaniach, które w największym stopniu spełniają podane 
kryterium przetargu (najniższa cena). 

Opisy parametrów technicznych podane zostały na przykładzie konkretnych urządzeń. Zamawiający nie 
narzuca jednak konieczności dostarczenia dokładnie takich urządzeń, a jedynie urządzeń o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry urządzeń przykładowych.  
W szczególności brane pod uwagę będą: wydajność urządzeń (jako całości, a nie poszczególnych 
elementów), niezawodność, możliwości rozbudowy, warunki serwisu.  

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznaczenie) CE producenta. 
 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o gwarancji NBD (Next Bussines Day) Zamawiający rozumie przez to 
gwarancje naprawy lub wymiany sprzętu na nowy w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia 
awarii. 

 
Oferta musi zawierać szczegółowy opis techniczny proponowanych do zakupu urządzeń zgodnie z 
wzorem - załącznik nr 2 do formularza oferty. 

 

Część I zamówienia (zadanie 1) 

notebooki, stacje dokujące, komputery stacjonarne 
 

a) 11 szt -  notebook do prac projektowych taki jak Dell Latitude E6400 o 

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• procesor mobilny, dwurdzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core 2 Duo T9600 (2,8 GHz, 1066 

MHz, 6MB), lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 2000 pkt. w teście PassMark. 
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• dysk twardy min. 250 GB SATA II 7200 rpm (z czujnikiem Free Fall), 

• pamięć RAM: 4GB (2x2) DDR2 800 MHz z możliwością rozbudowy do co najmniej 8 GB, 

• zintegrowana karta graficzna, 

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• wyświetlacz LCD 14,1” WXGA+ (1440x900), 

• nagrywarka DVD +/- RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie i odtwarzanie płyt 

DVD, 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/g/n, 

• wbudowana kamera internetowa i mikrofon, 

• bluetooth, 

• porty: min. 4xUSB 2.0, IEEE 1394, Display port, (brak portu szeregowego), 

• myszka optyczna bluetooth, 

• klawiatura (wbudowana): układ US-QWERTY, 

• bateria 6-ogniw, 

• zabezp. takie jak Kensington Lock, 

• zasilacz min. 90W, 

• torba, 

• waga max.2,2 kg, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• system op.: Windows 7 Pro to MS Windows XP Pro SP3 PL downgrade, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

b) 4 szt. – notebook do prac biurowych taki jak Dell Latitude E5500 o 

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• procesor mobilny, dwurdzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core 2 Duo P8700 (2,53 GHz, 1066 

MHz, 3 MB) lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 1800 pkt. w teście PassMark CPU 

Mark, 

• dysk twardy min. 250 GB SATA II 5400 rpm, 

• pamięć RAM: 2GB (2x1) SDRAM DDR2 800 MHz z możliwością rozbudowy do co najmniej 

4GB, 

• zintegrowana karta graficzna, 

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• wyświetlacz LCD 15,4” WXGA+ (1440x900), 

• nagrywarka DVD +/- RW 8x wraz z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie i 

odtwarzanie płyt DVD, 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/g/n, 

• bluetooth, 

• porty: min. 4xUSB 2.0, IEEE-1394, (brak portu szeregowego), 

• myszka optyczna bluetooth, 

• klawiatura (wbudowana): układ US-QWERTY, 

• bateria 6-ogniw, 

• zabezp. takie jak Kensington Lock, 

• torba, 

• waga max. 3 kg, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• system op.: Windows 7 Pro to MS Windows XP Pro SP3 PL downgrade, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 
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c) 2 szt. – notebook do prac naukowych taki jak Dell Latitude E4300 o 

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• procesor mobilny, dwurdzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core 2 Duo SP9400 (2,4 GHz, 1066 

MHz, 6 MB) lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 2050 pkt. w teście 3Dmark06 – CPU 

Score, 

• dysk twardy min. 250 GB SATA II 7200 rpm (z czujnikiem Free Fall), 

• pamięć RAM: 4 GB (2x2) SDRAM DDR3 1066 MHz z możliwością rozbudowy do co najmniej 8 

GB, 

• zintegrowana karta graficzna, 

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• wyświetlacz LCD 13,3” WXGA (1280x800), 

• nagrywarka DVD +/- RW 8x wraz z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie i 

odtwarzanie płyt DVD, 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/g/n, 

• wbudowana kamera internetowa i mikrofon, 

• bluetooth, 

• porty: USB 2.0, IEEE-1394, (brak portu szeregowego), 

• myszka optyczna bluetooth, 

• klawiatura (wbudowana): układ US-QWERTY, 

• bateria 6-ogniw, 

• zabezp. takie jak Kensington Lock, 

• zasilacz min. 65W, 

• torba, 

• waga max.1,7 kg, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• system op.: Windows 7 Professional to XP PRO SP3  PL downgrade, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

d) 12 szt. – stacja dokująca z monitorem do wyżej wymienionych notebooków,  
o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 

• porty: szeregowy, równoległy, PS/2 dla klawiatury i myszki, 2xUSB 2.0, VGA, DVI, Display 

port, 

• podłączana do dedykowanego złącza notebooka przeznaczonego do podłączenia stacji dokującej, 

• klawiatura, 

• mysz optyczna, 

• monitor: 22” LCD taki jak Dell 2209WFP o następujących minimalnych parametrach 

sprzętowych: 

 - rozdzielczość: 1680x1050, 

 - deklarowany kontrast: co najmniej 1000:1, 

 - deklarowana jasność: co najmniej 300 cd/m
2
, 

 - kąty widzenia: co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie, 

 - porty: min. 4xUSB 2.0, 

 - podstawa monitora umożliwia regulację nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 - tilt, 

 - wejście: DVI-D, DSUB, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 
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e) 13 szt. – komputer do prac biurowych taki jak Dell OptiPlex 780, o 

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• procesor stacjonarny, dwurdzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz,1333 

MHz, 6MB) lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 2060 pkt.  

w teście PassMark CPU Mark, 

• pamięć RAM: 2 GB (2x1) DDR2 800 MHz z możliwością rozbudowy do co najmniej 4 GB, 

• typ obudowy: stojąca MiniTower, 

• dysk twardy: 250 GB SATA II 7200 RPM, 

• zintegrowana karta grafiki z interfejsem DVI – maksymalna rozdzielczość nie mniejsza niż 

2048x1536, 

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• zintegrowana karta dźwiękowa, 

• wbudowany głośnik, 

• min. 8 portów USB (w tym min. 2 z przodu obudowy), Display Port, e-SATA, port szeregowy, 

• nagrywarka DVD +/- RW 16x, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• klawiatura, 

• myszka optyczna, 

• system op.: Windows 7 Pro to MS Windows XP Pro SP3 PL downgrade, 

• monitor: 22” LCD taki jak Dell 2209WFP o następujących minimalnych parametrach 

sprzętowych: 

 - rozdzielczość: 1680x1050, 

 - deklarowany kontrast: co najmniej 1000:1, 

 - deklarowana jasność: co najmniej 300 cd/m
2
, 

 - kąty widzenia: co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie, 

 - porty: min. 4xUSB 2.0, 

 - podstawa monitora umożliwia regulację nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 - tilt, 

 - wejście: DVI-D, DSUB, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy(NBD). 

 

f) 1 szt. – komputer do prac naukowo-badawczych taki jak Dell OptiPlex 980 MT  

bez monitora, o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core i7-860 (2.8 GHz, 8 MB 

cache) lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 5500 pkt. w teście PassMark CPU Mark, 

• pamięć RAM: 4 GB (2x2) DDR3 1333MH Dual Channel, z możliwością rozbudowy do co 

najmniej 8 GB, 

• typ obudowy: stojąca MiniTower, 

• dysk twardy: 320 GB SATA II 7200 RPM, 

• zintegrowana karta grafiki z interfejsem DisplayPort, 

• Adapter Display Port to DVI o min. rozdzielczości wyjściowej 1920x1200, 

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• zintegrowana karta dźwiękowa, 

• 10 portów USB (w tym min. 4 z przodu obudowy), Display Port, e-SATA, port szeregowy, 

• nagrywarka DVD +/- RW 16x, dwuwarstwowa, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i 

nagrywania płyt DVD, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• media card reader, 
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• klawiatura, 

• myszka optyczna, 

• system op.: Windows 7 Pro to MS Windows XP Pro SP3 PL downgrade, 

• bez monitora, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

Część II zamówienia (zadanie 2) 

monitory  
 

a) 1 szt. – monitor 22’’ o minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• monitor: 22” LCD taki jak Dell 2209WFP o następujących minimalnych parametrach 

sprzętowych: 

 - rozdzielczość: 1680x1050, 

 - deklarowany kontrast: co najmniej 1000:1, 

 - deklarowana jasność: co najmniej 300 cd/m
2
, 

 - kąty widzenia: co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie, 

 - porty: min. 4xUSB 2.0, 

 - podstawa monitora umożliwia regulację nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 - tilt, 

 - wejście: DVI-D, DSUB, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

Część III zamówienia (zadanie 3) 

PenDrive 
 

a) 17 szt. - pamięć PenDrive USB 8GB taka jak Corsair Voyager 8GB o 

minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• prędkość odczytu 31 MB/s, zapisu 12 MB/s, 

• interfejs: USB 2.0, 

• wodoodporny, wstrząsoodporny, 

• gwarancja 5 lat. 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część IV zamówienia (zadanie 4) 

zasilacze awaryjne (UPS) 
 

a) 8 szt. - zasilacz awaryjny UPS taki jak APC BACK-UPS ES 700VA – CP 
o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• moc wyjściowa 405W / 700 VA, 

• zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: min. 180-266 V, napięcie wyjściowe 230 V, 

• port komunikacyjny: USB, 

• 4 gniazda z podtrzymaniem, 4 z filtracją napięcia, 

• czas podtrzymywania: min. 15 min./obciążenie 50%, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 
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Część V zamówienia (zadanie 5) 

skanery 
 

a) 1 szt. - płaski kolorowy skaner taki jak Canon LiDE 100 o  następujących 

minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• rozdzielczość optyczna: 2400 x 4800 dpi, 

• interfejs: USB 2.0, 

• szybkość skanowania min.: 16,9 ms/linię (kolor dla 2400 dpi), 5,5 ms/linię (kolor dla 300 dpi), 5,6 

ms/linię (mono dla 2400 dpi), 3,7 ms/linię (mono dla 300 dpi), 

• oprogramowanie OCR, 

• obsługa PDF, 

• gwarancja 1 rok, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

b) 1 szt. – skaner dupleksowy taki jak PLUSTEK SmartOffice PS286 o  

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• rozdzielczość optyczna: 600 dpi, 

• interfejs: USB 2.0, 

• szybkość skanowania min.: 8 stron/minutę (kolor dla 200 dpi), 25 stron/minutę (mono dla  

1200 dpi), 

• podajnik dokumentów na 50 kartek A4, 

• skanowanie dupleksowe (dwustronne), 

• oprogramowanie OCR, 

• gwarancja 2 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część VI zamówienia (zadanie 6) 

urządzenie wielofunkcyjne 
 

a) 1 szt. – urządzenie wielofunkcyjne takie jak Xerox Phaser 3635MFP/S 
o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• technologia druku: monochromatyczna laserowa, 

• rozdzielczość drukowania i kopiowania: rzeczywista 600 x 600 dpi lub nie gorsza co do jakości, 

• pamięć RAM: min. 256 MB, 

• min. prędkość kopiowania/drukowania: 33 str/min, 

• maksymalna deklarowana przez producenta wydajność miesięczna: 70 tys. str., 

• automatyczny druk dwustronny, 

• karta sieciowa: 10/100 Base-TX, 

• port USB 2.0, 

• emulacja PCL6 i Adobe PostScript 3, 

• automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów na 50 arkuszy, 

• kaseta A4 o pojemności min. 500 arkuszy, pozwalająca na stosowanie papieru o gramaturze co 

najmniej 60-100 g/m
2 

, 

• skanowanie w kolorze min. 4800 dpi int., 

• skanowanie sieciowe (FTP, HTTP/HTTPS, SMB), 

• skanowanie do wiadomości e-mail, 

• funkcja skanowania do formatów PDF, JPG, TIFF, 
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• wsparcie dla SSL, IEEE 802.1x, SNMPv3, filtrowanie IP, 

• praca w systemach operacyjnych Windows 2000/XP, 

• gwarancja 2 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część VII zamówienia (zadanie7) 

serwer wirtualizacyjny 
 

a) 1 szt. – serwer wirtualizacyjny, taki jak Dell PowerEdge R610, o następujących 

parametrach technicznych: 
 

• dwa (2) procesory serwerowe Intel Xeon 5530 2,4 GHz, 

• pamięć RAM: 48 GB DDR3 (12x4 GB), 1066 MHz, 

• obudowa wysokości 1U do montażu (uniwersalnego) w szafie 19”, wraz z szynami przesuwnymi 

z uchwytem do mocowania kabli, 

• min. 2 gniazda dla kart rozszerzeń w standardzie PCI-Express x8, 

• zintegrowany kontroler sprzętowy RAID: min. 256 MB podtrzymywanej bateryjnie pamięci 

podręcznej, obsługa RAID 1, 

• dyski twarde: 2 x 73 GB SAS 15k rpm, hot-plug, 

• karty sieciowe: wbudowane min. 4 interfejsy: 10/100/1000 Base-TX oraz zainstalowana 

dodatkowa karta sieciowa  4 x 10/100/1000 Base-TX., 

• karta zarządzająca zapewniająca zdalne zarządzanie serwerem przez interfejs WWW, 

umożliwiająca:  włączenie, wyłączenie, reset, monitorowanie czujników sprzętowych serwera, 

dostęp do konsoli (KVM przez LAN), montowanie obrazów dysków, definiowanie profili 

użytkowników, obsługę IPMI, SNMP, SSH, 

• porty: min. 5xUSB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), szeregowy, VGA, 

• wbudowany napęd DVD-ROM, 

• redundantne zasilanie i chłodzenie, 

• wsparcie dla co najmniej następujących systemów: Linux, VMware vSphere 4, 

• bez systemu operacyjnego, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy: następny dzień roboczy (NDB). 

 

Podany typ procesora jest niezbędny dla zapewnienia współpracy klastra maszyn wirtualnych, 

tworzonego w oparciu o zamawiany sprzęt oraz posiadane przez zamawiającego serwery. 

 

Część VIII zamówienia (zadanie 8) 

serwer backupu 
 

a) 1 szt. – serwer backupu, taki jak Thomas-Krenn 3U SC836 (NEHALEM), o 

następujących parametrach technicznych: 
 

• dwa (2) procesory serwerowe, dwurdzeniowe klasy x86, takie jak Intel Xeon E5506 2,13 GHz, 

lub nie gorsze co do jakości, osiągające min. 6000 punktów w teście PassMark (wynik dla 

konfiguracji dwuprocesorowej), 

• pamięć RAM: 6 GB DDR3 (6x1 GB), 800 MHz, 

• obudowa wysokości 3U do montażu (uniwersalnego) w szafie 19”, 

• min. 3 gniazda dla kart rozszerzeń w standardzie PCI-Express x8, 

• kontroler sprzętowy RAID wyposażony w min. 4 porty wewnętrzne i min. 4 zewnętrzne, 

zapewniający: obsługę wszystkich dysków wewnętrznych serwera, możliwość obsługi do min. 
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256 dysków,  obsługę następujących poziomów RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, ochronę pamięci 

cache w pamięci flash (ZMCP - Zero-Maintenance Cache Protection), 

• dyski twarde: 16 x  1 TB SATA II 7200 rpm, 32 MB ciche, 

• karty sieciowe: min. 4 interfejsy: 10/100/1000 Base-TX, 

• karta zarządzająca zapewniająca zdalne zarządzanie serwerem przez interfejs WWW, 

umożliwiająca:  włączenie, wyłączenie, reset, monitorowanie czujników sprzętowych serwera, 

dostęp do konsoli (KVM przez LAN), montowanie obrazów dysków, definiowanie profili 

użytkowników, obsługę IPMI i SNMP, 

• porty: min. 6xUSB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), szeregowy, VGA, 2 x PS/2 (klawiatura i 

mysz), 

• wbudowany napęd DVD-ROM, 

• redundantne zasilanie i chłodzenie, 

• system operacyjny taki jak Linux: Debian lub CentOS, 

• gwarancja: 3 lata, 

• czas naprawy: następny dzień roboczy (NDB), serwis on-site. 

 

Część IX zamówienia (zadanie 9) 

pamięci 
 

a) 2 szt. – moduł pamięci 1GB DDR2-667MHz do komputera stacjonarnego 
Dell OptiPlex GX620 taki jak Kingston KTD-DM8400B/1G 

 

• moduł pamięci 1GB DDR2-667MHz do komputera stacjonarnego Dell OptiPlex GX620 taki jak 

Kingston KTD-DM8400B/1G, 

• gwarancja wieczysta, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

b) 4 szt. – moduł pamięci 1GB DDR2-800MHz do komputerów stacjonarnych 
Dell OptiPlex 745 oraz Dell OptiPlex 755MT taki jak Kingston KTD-

DM8400C6/1G 1GB 800MHz CL6 
 

• moduł pamięci 1GB DDR2-800MHz do komputerów stacjonarnych Dell OptiPlex 745 oraz Dell 

OptiPlex 755MT  taki jak Kingston KTD-DM8400C6/1G 1GB 800MHz CL6, 

• gwarancja wieczysta, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

c) 4 szt. – moduł pamięci 1GB DDR1-400MHz do komputerów stacjonarnych 
OptiPlex GX270SMT oraz OptiPlex 170L taki jak Kingston KTD8300/1G 

1GB 400MHz 
 

• moduł pamięci 1GB DDR1-400MHz do komputerów stacjonarnych OptiPlex GX270SMT oraz 

OptiPlex 170L taki jak Kingston KTD8300/1G 1GB 400MHz, 

• gwarancja wieczysta, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 
 

d) 1 szt. – moduł pamięci 1GB do komputera Dell Latitude D620 taki jak 

Kingston KTD-INSP6000B/1G 1GB 667MHz Module 
 

• moduł pamięci 1GB do komputera Dell Latitude D620 taki jak Kingston KTD-INSP6000B/1G 

1GB 667MHz Module, 

• gwarancja wieczysta, 
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• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

e) 8 szt. – moduł pamięci 1GB do komputerów Dell Latitude D610 oraz Dell 
Latitude 120L taki jak Kingston KTD-INSP6000A/1G 1GB 533MHz 

Module 
 

• moduł pamięci 1GB do komputera Dell Latitude D610 taki jak Kingston KTD-INSP6000A/1G 

1GB 533MHz Module, 

• gwarancja wieczysta, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

f) 2 szt. – moduł pamięci 1GB do komputera Dell Latitude 110L taki jak 

Kingston KTD-INSP5150/1G 1GB 333MHz Module 
 

• moduł pamięci 1GB do komputera Dell Latitude D620 taki jak Kingston KTD-INSP5150/1G 1GB 

333MHz Module, 

• gwarancja wieczysta, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część X zamówienia (zadanie 10) 

projektory 
 

a) 4 szt. – projektor taki jak Epson EB-W8 o następujących minimalnych 

parametrach sprzętowych: 
 

• rozdzielczość: WXGA – 1280 x 800 (format obrazu: 16:10) obsługa 1080p, 

• jasność: 2500 lumenów ANSI, 

• kontrast: 2000:1, 

• trwałość lampy (tryb Normal/ECO): 4000 / 5000 godzin, 

• wejścia video: D-sub 15-pin (RGB), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B,  RCA, S-Video, 

Component (D-sub 15-pin), HDMI, 

• waga: 2,3 kg, 

• pobór mocy: poniżej 300W, 

• gwarancja: min. 3 lata na projektor, min. 1 rok na lampę, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część XI zamówienia (zadanie 11) 

dyski twarde 
 

a) 1 szt. – sieciowy dysk zewnętrzny taki jak LaCie d2 Network o następujących 

minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• szerokość dysku: 3.5 cala, 

• pojemność: 1,5TB, 

• interfejsy: USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, eSATA, 

• obsługiwane protokoły sieciowe: SMB, FTP, http, HTTPS, 

• prędkość obrotowa dysku: 7200 obr./min, 

• gwarancja: 2 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 
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b) 1 szt. –dysk zewnętrzny taki jak WD My Passport Essential o następujących 

minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• szerokość dysku: 2,5 cala, 

• interfejs: USB 2.0, 

• zasilanie z portu USB, 

• pojemność: 500GB, 

• gwarancja: 2 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część XII zamówienia (zadanie 12) 

rozbudowa sprzętu DELL 

 

a) 1 szt. – stacja dokująca do notebooka Dell Latitude D620  

o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• stacja dokująca do notebooka Dell Latitude D620 (podłączana do dedykowanego złącza stacji 

dokującej w notebooku), z zewnętrznym zasilaniem, wyposażona m.in. w gniazdo LAN (RJ45), 

min. 4 złącza USB oraz złącze DVI, 

• mysz optyczna USB, 

• klawiatura USB, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

b) 1 szt. – stacja dokująca do notebooka Dell Latitude D530  

o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• stacja dokująca do notebooka Dell Latitude D530 (podłączana do dedykowanego złącza stacji 

dokującej w notebooku), z zewnętrznym zasilaniem, wyposażona m.in. w gniazdo LAN (RJ45), 

min. 4 złącza USB oraz złącze DVI, 

• mysz optyczna, 

• klawiatura, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

Część XIII zamówienia (zadanie 13) 

akcesoria komputerowe 
 

a) 2 szt. –wewnętrzna nagrywarka DVD następujących minimalnych parametrach 

sprzętowych: 
 

• prędkość odczytu DVD-ROM: 16x, 

• obsługa standardów: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, 

DVD+R DL, DVD+RW, CD-ROM,  SecurDisc, 

• oprogramowanie do nagrywania płyt DVD, 

• szerokość: 5,25 cala, 

• interfejs: IDE/ATA, 

• kolor: czarny  

• gwarancja: 2 lata  

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 
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b) 2 szt. –switch taki jak Cisco SLM2008 o następujących minimalnych 

parametrach sprzętowych: 

 
• 8 portów 10/100/1000 Base-TX, 

• auto MDI/MDI-X, 

• wbudowany interfejs obsługi przez przeglądarkę www, umożliwiający aktualizację 

oprogramowania, 

• szybkość przełączania pakietów 11,9Mp/s, 

• wydajność: matrycy 16Gb/s, nie blokowana, 

• warstwa 2: tablica adresów: MAC 8K, liczba VLANów: 16 aktywnych (zakres 4096), 

VLAN: port-based, 802.1Q tagowane VLANy, HOL Blocking, 

• agregacja łączy poprzez IEEE802.3ad LACP, możliwość przypisania do 8 portów w dwóch 

grupach, 

• storm control: broadcast i multicast, 

• spanning Tree IEEE802.1D, 

• obsługa 802.1x – RADIUS authentication, MD5 encryption, 

• obsługiwane standardy:     802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; 

802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet; 802.3x kontrola przepływu, 

802.3 ad LACP, 802.3af PoE, 802.1D STP; 802.1Q/p VLAN, 802.1X Autentykacja portów, 

• możliwość zasilania poprzez port Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af (kompatybilność 

z PoE-PD), 

• gwarancja: 5 lat, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

c) 2 szt. –kamera USB, o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• podstawa umożliwiająca stabilne ustawienie kamery na płaskiej powierzchni – najlepiej podstawa 

trójnożna, 

• możliwość nagrywania video w rozdzielczościach 320x240 oraz 640x480, 

• możliwość nagrywania dźwięku, 

• możliwość wykonywania zdjęć w rozdzielczości co najmniej 800x600, 

• złącze USB i kabel o długości min. 1,2 m, 

• zasilanie ze złącza USB, 

• kompatybilna z systemem operacyjnym Windows XP, 

• gwarancja: 1 rok, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 

Część XIV zamówienia (zadanie 14) 

zestaw do telewizji cyfrowej 
 

a) 1 szt. – komputer do prac multimedialnych taki jak Dell OptiPlex 980 MT,  

o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 
 

• procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 taki jak Intel Core i7-860 (2.8 GHz, 8 MB 

cache) lub nie gorszy co do jakości osiągający min. 5500 pkt. w teście PassMark CPU Mark, 

• pamięć RAM: 4 GB (2x2) DDR3 1333MH Dual Channel, z możliwością rozbudowy do co 

najmniej 8 GB, 

• typ obudowy: stojąca MiniTower, 

• dysk twardy: 320 GB SATA II 7200 RPM, 

• karta grafiki, taka jak NVidia Fx 580, o minimalnych parametrach sprzętowych: 

 - złącze DVI, 
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 - ilość rdzeni procesora: 32 

 - liczba wyjść cyfrowych  3 

 - liczba wyjść analogowych  1 

 - maksymalna cyfrowa rozdzielczość wyświetlania @60Hz:  2560x1600 

 - całkowita ilość pamięci  512 MB 

 - typ pamięci  128-bit GDDR3 

 - przepustowość pamięci (GB/s):  25.6 

 - FSAA (maksymalne)  16x 

 - Shader Model:  4.0 

 - NVIDIA CUDA   

 - OpenGL:  3.0 

 - DirectX:  10 

 - obsługa EnergyStar   

• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet, 

• zintegrowana karta dźwiękowa, 

• 10 portów USB (w tym min. 4 z przodu obudowy), Display Port, e-SATA, port szeregowy, 

• nagrywarka DVD +/- RW 16x, dwuwarstwowa, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i 

nagrywania płyt DVD, 

• możliwość zachowania dysku twardego w razie awarii, 

• media card reader, 

• klawiatura, 

• myszka optyczna, 

• system op.: Windows 7 Pro to MS Windows XP Pro SP3 PL downgrade, 

• monitor: 24” LCD taki jak Dell U2410 o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 - rozdzielczość: 1920x1200, 

 - deklarowany kontrast: co najmniej 1000:1, 

 - deklarowana jasność: co najmniej 300 cd/m
2
, 

 - kąty widzenia: co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie, 

 - porty: min. 4xUSB 2.0, 

 - podstawa monitora umożliwia regulację nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 - tilt, 

 - wejście: 2 x DVI-D, DSUB, Display Port, 

• gwarancja 3 lata, 

• czas naprawy – następny dzień roboczy (NBD). 

 

b) 2 szt. - zestaw do wizualizacji 3D taki jak NVIDIA GeForce 3D Vision Kit o  

następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 
• bezprzewodowe okulary 3D: o zasięgu 0,5 – 4,5 m, 

• czas działania baterii min. 40 godz, 

• podłączenie przez port USB 2.0 mini-B, 

• port podczerwieni: zasięg transmitowanego sygnału pomiędzy 0,5 – 4,5 m, 

• gwarancja min. 3 lata, 

• czas naprawy – 14 dni roboczych. 

 
 


