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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 16-07-2018 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer 

ZP/PN/2312/09/1613/2018 
na: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów 

Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym 

stoi” 

 

1. Zamówienie jest  realizowane w ramach projektu nr RPWM.02.04.01-28-0002/17 pt.: Warmia i Mazury 

doradztwem zawodowym stoi Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.4: Rozwój 

kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 

projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1) Celem w/w projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa 

edukacyjno–zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i 

realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie 

lokalnym. Te cele mają za zadanie realizację celu szczegółowego tzn. zwiększenia zatrudnialności 

uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę 

jakości kształcenia zawodowego.  

2) Projekt skierowany jest do uczestników instytucjonalnych tj. publiczne i niepubliczne szkoły w tym 

specjalne i placówki systemu oświaty oraz uczestników indywidualnych  tj. nauczyciele, dyrektorzy, 

doradcy zawodowi, pedagodzy/psycholodzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe - SiPpKZ, w dalszej kolejności: rodzice, pracodawcy, 

uczniowie. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom/certyfikatom określonym w Opisie 
przedmiotu zamówienia lub normom/certyfikatom równoważnym. Za równoważne Zamawiający uzna 

normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony 

zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, 

efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 

3. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm), 

jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub 

równoważny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w Opisie przedmiotu zamówienia 
powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia i wyroby o 

parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia, 

których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały 

określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku zaoferowania urządzeń i wyrobów równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie 

dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia i wyroby odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 

6. Warunki ogólne realizacji zamówienia 
1) Urządzenia dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą: 
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a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania 

niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 

b) posiadało świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu 

lub dostawcę, 

c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem 

a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do 

użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, 

d) dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie 

zapakowane, zabezpieczone taśmą,  nie posiadające śladów otwierania i użytkowania), których 

przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej 

gwarancji, 

e) dostarczane bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z 

możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji, 

f) mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych 

urządzeń. 

2) Wszystkie elementy określone w Opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część 

urządzeń i pozostałego wyposażenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania 

urządzeń i pozostałego wyposażenia przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem 

sytuacji, gdy Opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.  

3) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane 

prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją 

dostawy- najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany adres, którym 

będzie 97 szkół i placówek kształcenia zawodowego (SiPKZ) znajdujących się na terenie 

województwa warmińsko- mazurskiego (19 miast powiatowych: Bartoszyce, Braniewo, 

Działdowo i Lidzbark, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, 

Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno, Węgorzewo, Elbląg i Pasłęk, 

Olsztyn i przyległe miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek). 

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4) na własny koszt i na własne ryzyko, do dokonania 

rozładunku i montażu/ konfiguracji własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi oraz do 

przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu komputerowego w 

wymiarze min. 1 godziny zegarowej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Dostarczony sprzęt komputerowy musi być uruchomiony na miejscu dostarczenia. 

7) Oferowane wraz z urządzeniami systemy operacyjne oraz pakiety biurowe mają być nieużywane 

oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności w zależności od producenta oprogramowania. Zamawiający 

nie wymaga aby oprogramowanie było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 

Możliwa jest instalacja oprogramowania w ramach dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanych 

przez Zamawiającego w pkt. 4). 

7. Warunki gwarancji i serwisu 
1) Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane urządzenia i wyroby zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2) W przypadku wystąpienia usterki sprzętu w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych  

z niewłaściwej eksploatacji, magazynowania lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się 

do bezpłatnego usunięcia usterki w terminie max. 7 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 4). 

3) W przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego.  

4) W przypadku wystąpienia usterki Wykonawca odpowie na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 

określonym w  Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w przypadku nie wskazanym przez 
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Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni  roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego. 

5) W okresie gwarancyjnym koszty transportu sprzętu do i z punktu naprawczego Wykonawca 

pokryje we własnym zakresie.  

6) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za 

pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie.  

7) W przypadku urządzeń drukujących gwarancja musi obejmować także materiały eksploatacyjne 

(bęben, listwa bębna, developer, wygrzewacz, fuser film i inne z wyjątkiem tonera) aż do chwili 

osiągnięcia deklarowanej przez producenta maksymalnej liczby wydrukowanych/przetworzonych 

stron lub do osiągnięcia 100% zużycia ww. materiałów startowych. Wykonawca zobowiązuje się 

również do bezpłatnego dokonywania (wymaganych przez producenta) niezbędnych przeglądów 

dostarczonych urządzeń drukujących w ilości nie większej niż 2 razy w roku.  

8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.  

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej dowolnej rozbudowy komputera/laptopa bez 

utraty gwarancji. 

10) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej min. 24 

miesiące w miejscu użytkowania. 

11) Gwarancja obejmować będzie w szczególności wszelkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz 

uszkodzenia (defekty techniczne) powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania.  

 

8. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa urządzeń o minimalnych parametrach określonych 

poniżej:  

 

1) Drukarka atramentowa- 70 szt. 

a) funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie 

b) pojemność podajnika papieru min. 100 arkuszy (80g/m2) 

c) wyświetlacz LCD 

d) gramatura obsługiwanych nośników min. 220g/m2 

e) interfejs usb high-speed 2.0 

f) prędkość druku: 26 str./min a4 mono 

g) rozdzielczość druku: 1200 x 4800dpi 

h) rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 x 2400dpi 

i) obsługiwane pojemniki z tuszem o wydajności 2400 stron czarny, 1200 stron kolor 

j) toner startowy oryginalny 

k) dodatkowo 1 komplet oryginalnych tuszy: kolor i czarny. 

 

2) Drukarka laser mono – 27 szt.  

a) funkcje: druk 

b) pojemność podajnika papieru min. 250 arkuszy (80g/m2) 

c) gramatura obsługiwanych nośników min. 220g/m2 

d) interfejsy: USB 

e) prędkość druku 30 str./min A4 

f) rozdzielczość druku 1200x1200dpi 

g) automatyczny druk dwustronny 

h) toner startowy na min. 700 stron 

i) w zestawie dodatkowo 1 oryginalny toner o wydajności nie mniejszej niż 4500 str. A4 każdy (wg 

normy producenta, wydruk ciągły). 

 

3) Laptop- 27 szt. 

a) przekątna ekranu 15-16 cali, nominalna rozdzielczość ekranu minimum 1366 - 768 pikseli z powłoką 

matową, ekran typu LED.  
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b) procesor wielordzeniowy osiągający minimalną wydajność na poziomie 7600 pkt według strony: 

www.cpubenchmark.net z dnia 20.03.2018 r.  

Wykonawca poda nazwę producenta i model oferowanego procesora i/ lub dołączy do 

Specyfikacji technicznej dostawy, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ, wydruk z ww. 

witryny z oferowanym podzespołem. 

c) pamięć RAM minimum 8 GB, pojemność pamięci dyskowej minimum 1000 GB, możliwość 

podłączenia notebooka do projektora poprzez wyjście HDMI, akumulator umożliwiający pracę 

notebooka przez minimum 2 godziny (małe obciążenie, przeglądanie Internetu, aplikacje biurowe), 

wyjście słuchawek i mikrofonu, wbudowany czytnik pamięci umożliwiający odczyt kart minimum 

SD, komunikacja poprzez WiFi, Lan (RJ45, 1Gb), Bluetooth.  

d) karta graficzna współpracująca z pamięcią RAM.  

e) złącza USB 3.0: minimum 2 szt.  

f) wbudowana kamera i mikrofon umożliwiające komunikację video, głośniki, DVD +/- RW - 

dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania,  

g) waga z baterią: maksymalnie 3 kg.  

h) klawiatura z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych, Touchpad.  

i) zasilacz dopasowany do urządzenia 

j) zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bity PL lub równoważny 

k) Zainstalowane wszelkie oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie w pełni wyposażenia 

laptopa, jeśli dostarczone było przez producenta. 

l) W komplecie torba oraz mysz optyczna przewodowa do laptopa. 

m) Laptop i mysz w kolorze srebrno czarnym lub czarnym. 

n) Torba dedykowana do laptopa z paskiem na ramię – w kolorze srebrno czarnym lub czarnym, 

wodoodporna. 

o) Gwarancja: 

24 miesiące w miejscu instalacji urządzenia. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia 

roboczego. Możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail. 

Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych w godz. 8-16. W przypadku 

awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 

 

4) Monitor- 70 szt. 

a) przekątna ekranu: 23", 58.4cm 

b) panel: AH-IPS LED, matowe wykończenie 

c) czas reakcji: 4 ms 

d) kontrast statyczny: 1000 : 1 typowy  

e) kontrast: 5 000 000 : 1 ACR  

f) jasność: 250 cd/m² typowa  

g) kąt widzenia: cr>10poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° 

h) wyświetlane kolory: 16.7mln (6bit + a-frc)  

i) Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) 

j) synchronizacja pozioma: 24 - 80khz   

k) synchronizacja pionowa: 56 - 75hz 

l) wielkość plamki: 0,265 mm 

m) powierzchnia robocza: szer. x wys.509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" 

n) redukcja niebieskiego światła: tak 

o) kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół 

p) kolor obudowy: Matowa, czarna 

q) interfejsy / złącza / sterowanie: VGA (x1), HDMI (x1), DVI (x1), HDCP 

r) certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU 
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s) zużycie energii: 24 W typowo; maks. 0.5 W w trybie stand by 

t) głośniki: 2 x 2 W 

u) kabel: Kabel HDMI- HDMI, dł. min. 1,5 m 

v) warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji na warunkach swap-on site, 30-dniowa gwarancja zero 

martwych pikseli. 

 

5) Komputer stacjonarny (stacja robocza)-  70 szt. 

a) Typ obudowy komputera: Small Form Factor 

b) Procesor 

 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. 

 Maksymalna ilość procesorów: 1 szt. 

 Typ zainstalowanego procesora: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w 

teście PassMark CPU Mark dostępnych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

wynik min. 6400 punktów; 

 Częstotliwość procesora: Min.  3 GHz; Max   3,5 GHz 

 Częstotliwość szyny FSB: Min. 2400 MHz 

 Częstotliwość szyny QPI/DMI: Min. 8 GT/s 

 Pojemność pamięci cache [L3]: Min. 6 MB 

c) Obsługa pamięci masowych 

 Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt. 

 Pojemność zainstalowanego dysku: 1T GB 

 Typ zainstalowanego dysku: SATA III 

 Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min 

 Zainstalowane sterowniki dysków: 3 x SATA 

 Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW o prędkości min. 8x 

d) Pamięć 

 Pojemność zainstalowanej pamięci: 8192 MB 

 Maksymalna pojemność pamięci: 32768 MB 

 Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4 

 Typ pamięci: Non-ECC 

 Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz 

 Ilość banków pamięci: 2 szt. 

 Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt. 

e) Wbudowane układy 

 Zintegrowana karta graficzna: potoki min.24; taktowanie zegara; 300 – 1150 (Boost) MHz; 

magistrala: 64/128 Bit; współdzielona pamięć; DirectX: DirectX 12 (FL 12_1); technologia14 nm; 

cechy: QuickSync 

 Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel HD Graphics 630 lub równoważny 

 Zintegrowana karta dźwiękowa:  

 Zintegrowany układ dźwiękowy: obsługujący przynajmniej dźwięk 6-kanałowy (format 5.1) za 

pomocą gniazd jack; mogący odtwarzać sygnał z przynajmniej 24-bitową głębią oraz próbkowaniem 

wynoszącym przynajmniej 96 kHz; posiadający funkcję automatycznego wykrywania faktu 

podłączenia urządzenia na gnieździe jack 

 Typ zintegrowanej karty dźwiękowej: Realtek ALC662 lub równoważny 

 Zintegrowana karta sieciowa 

 Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s 

f) Szczegóły płyty 
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 Ilość slotów PCI-E 1x 1 szt. 

 Ilość wolnych slotów PCI-E 1x 1 szt. 

 Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt. 

 Ilość wolnych slotów PCI-E 16x 1 szt. 

 Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1 x slot PCI-E 1x (low-profile); 1 x slot PCI-E 16x (low-

profile) 

g) Interfejsy / Komunikacja 

 Interfejsy min.:  

6 x USB 3.0 

2 x USB 2.0 

 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 

1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 

1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 

1 x DisplayPort 

1 x HDMI 

 2 x line in  

1 x wyjście liniowe (tył) 

1 x Serial 

1 x RJ-45 (LAN) 

 Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 

4 x USB 3.0 (front) 

2 x USB 2.0 (tylny panel) 

2 x USB 3.0 (tylny panel) 

h) Oprogramowanie 

 System operacyjny 

 Architektura systemu operacyjnego: 64-bit 

i) Parametry techniczne 

 Moc zasilacza (zasilaczy): Min. 180 Wat 

j) Pozostałe informacje 

 Dołączone wyposażenie: Klawiatura USB w układzie polski programisty, Mysz optyczna USB z 

trzema klawiszami oraz rolką (scroll), Czytnik kart pamięci 

k) Szerokość max: 300 mm 310 mm 

l) Wysokość max: 90 mm 95 mm 

m) Głębokość max: 345 mm 

n) Masa netto max: 5 kg 

o) Kolor: Czarny 

p) Certyfikaty, gwarancja, wsparcie 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu ww dokument najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

 Deklaracja zgodności CE - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww dokument najpóźniej 

w dniu podpisania umowy, 

 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu użytkowania,  

 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta komputera – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu ww dokument najpóźniej w dniu podpisania umowy 

 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta 
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 Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. 

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany 

poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

 

6) Projektor-  97 szt. 

a) typ: lampowy, DLP 

b) dźwięk: wbudowany głośnik 

c) funkcje obrazu: Regulacja jasności, Regulacja ostrości, Zoom cyfrowy, Korekcja zniekształceń 

Keystone 

d) rozdzielczość: WXGA(1280x800); WUXGA (1920x1200) Rozdzielczość rzeczywista: XGA 

(1024x768); Obsługiwana rozdzielczość: od VGA (640x480) do WUXGA_RB (1920 x 1200) 

e) obsługa Video: 1080p/1080i/720p Kompatybilność HDTV: na poziomie 480i, 480p, 576i, 

576p, 720p, 1080i, 1080p 

f) żywotność lampy w trybie normalnym [h]: 4500 

g) WiFi Ready 

h) złącza komputerowe: 1 x USB Typ A, 2 x D-sub, 2 x HDMI, ,Composite, mini Jack, RS-232, 

mini USB Type B 

i) jasność ANSI: 3300 

j) przekątna obrazu: 30”-300” 

k) kontrast: 15000:1 

l) wyposażenie dodatkowe:  

 torba z paskiem na ramię dedykowana do projektora -27 szt.; 

 stolik pod rzutnik i projektor, z regulacją wysokości, wymiary (wys.x szer.x gł.) regulacja w 

zakresie max 90-100 x 50 x 50cm, wyposażony w kółka z hamulcem. Blat z trwałym obrzeżem 

PCV 2mm, kolor dowolny 

 pilot zdalnego sterowania z oprogramowaniem wyświetlającym (na podłączonym komputerze) 

reagujące na komendy page up/page down (strona w górę/dół) (jak np. Microsoft Power Point), 

 dodatkowa lampa oryginalna. 

 

7) Serwer- 1 szt. 

a) obudowa: Tower 

b) procesor: 2 x procesor serwerowy wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 11350 punktów 

c) maksymalna liczba procesorów: 2 szt. 

d) dyski twarde: 8 x 300GB SAS 

e) maksymalna liczba dysków: 8 x 3.5" Hot plug 

f) kontroler macierzy: PERC H730p Integrated RAID Controller, 2GB NV Cache  PCI-Express 

3.0 8x; 2x miniSAS wewnętrzny SFF-8643 12GB/s; pamięć 2GB DDR; ilość kanałów 8; Max 

ilość urządzeń pamięci: 255; Interfejs SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s; podtrzymanie bateryjne; 

obsługa dysków SAS oraz SATA; Obsługa dysków HOT PLUG; Sprzętowy RAID: 0, 1, 10, 5, 

50, 6, 60 

g) wolne kieszenie: 7 x 3.5" Hot plug 

h) pamięć RAM: 4x 8GB DDR4 2133 MHz Low Voltage 

i) maksymalna ilość pamięci: 384GB (12 banków pamięci) 

j) karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s  

k) sloty PCI-E: 7 x PCIe 3.0 ( 6 dostępnych - 1 zajmuje kontroler PERC macierzy) 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


                                                                                                           
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 
Strona 8 z 9 

 

l) elementy: Hot Swap, Dyski twarde, Zasilacze 

m) interfejsy: 2 x USB 3.0; 6 x USB 2.0 

n) System Operacyjny: BRAK 

o) zdalne zarządzanie: iDRAC8 Express zdalny dostęp pozwalający administratorom na 

wdrażanie, monitorowanie, konfigurowanie i aktualizowanie serwerów; do komunikacji z 

siecią współdzielony jest jeden z portów zintegrowanej karty sieciowej lub opcjonalny port 

dedykowany; zarządzanie za pomocą poleceń interfejsu IPMI, DCMI, Racadm, a także za 

pomocą interfejsu graficznego; monitoring wszystkich kluczowych komponentów 

(wentylatory, zasilacze, pamięć, procesor, RAID, karty sieciowe oraz dyski twarde); informacje 

o aktualnym zużyciu energii oraz temperaturach; kontrola zasilania (włączenie, wyłączenie, 

restart); podstawowe funkcje diagnostyczne: podgląd dziennika systemowego, dziennika 

kontrolera cyklu życia; odtworzenie konfiguracji sprzętowej na podstawie kopii z innego 

serwera; możliwość skonfigurowania wielu kont o zróżnicowanym poziomie przywilejów (wg 

na ról); szyfrowanie protokołem SSL; możliwość synchronizacji czasu z zewnętrznym 

serwerem NTP; powiadomienia e-mail; możliwość blokowania adresów IP; autentykacja z 

użyciem kluczy kryptograficznych; monitoring zasilania rozbudowany o dostęp do danych 

historycznych; generowanie wykresów oraz konfigurowanie progów i alertów; możliwość 

przechwycenia zrzutu ekranu ostatniego błędu; możliwość wykonania zdalnego wdrożenia 

systemu; wspomaganie wymiany komponentów serwera 

p) obsługiwane systemy: Microsoft® Windows Server® 2008/2012 SP2, x86/x64 (x64 includes 

Hyper-V) Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, x64 (includes Hyper-V) 

Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® vSphere 

q) zasilacz: 2 x 750 Wat 

r) gwarancja min. 24 miesiące lata typu Next Business Day- działania serwisowe podjęte w 

przeciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki. 

 

8) Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) - 2 szt. 

a) klasa produktu: biurowe urządzenia wielofunkcyjne 

b) informacje podstawowe 

 technologia druku: laserowa 

 podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner 

 opcjonalne funkcje urządzenia: faks 

 maksymalna szybkość druku (mono): 20 str./min. 

 druk w kolorze 

 maksymalna szybkość druku (kolor): 20 str./min. 

 czas nagrzewania: 39 s 

 Wyświetlacz LCD 

 Typ wyświetlacza LCD: Kolorowy wyświetlacz 

 Ekran dotykowy 

c) Interfejsy / Komunikacja 

 Złącze zewnętrzne: 1 x USB 2.0 

 Karta sieciowa (LAN)  

 Karta sieciowa (LAN/GBLAN):Fast Ethernet 10/100 

d) Obsługa papieru / nośniki 

 Maksymalny rozmiar papieru: A3 

 Obsługiwane rozmiary papieru:  papier A4, papier A5, papier B4, papier B5 

 Gramatura papieru: 60-256 g/m2 

 Standardowa pojemność podajników papieru: 350 szt. 
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 Maks. pojemność podajników papieru: 850 szt. 

 Pojemność tacy odbiorczej: 250 szt. 

 Automatyczny podajnik dokumentów: Tak ADF 

 Pojemność podajnika dokumentów: 110 szt. 

 Gramatura papieru obsługiwana w ADF: 38-128 g/m2 

e) Pamięć 

 Zainstalowana pamięć: 512 MB 

 Maksymalna wielkość pamięci: 512 MB 

f) Specyfikacja drukarki 

 Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi,  600 dpi 

 Rozdzielczość w pionie (mono):   2400 dpi, 600 dpi 

 Rozdzielczość w poziomie (kolor):  1200 dpi, 600 dpi 

 Rozdzielczość w pionie (kolor): 2400 dpi, 600 dpi 

 Obsługiwane języki drukarek: PCL6, HP PCL 5e 

g) Specyfikacja skanera 

 Typ skanera: Automatyczny Podajnik Papieru 

 Maksymalna prędkość skanowania (mono): 24 str./min. 

 Maksymalna prędkość skanowania (kolor): 19 str./min. 

 Poziomy wymiar obszaru skanowania: 297 mm 

 Pionowy wymiar obszaru skanowania: 432 mm 

 Tryby skanowania:  Scan to TWAIN, skanowanie do komputera 

 Format plików: JPEG, PDF, TIFF 

h) Specyfikacja kopiarki 

 Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b: 8,6 s 

 Czas wykonania pierwszej kopii – kolor: 10,8 s 

i) Specyfikacja faksu 

 Typ modemu: ITU-T G3 

 Szybkość wysyłania danych (Upstream): 28,8 kb/s 

 Tryby korekcji błędów:   JBIG, MMR, MR, MH 

j) Pozostałe informacje 

 Zainstalowane wyposażenie:  Podajnik na 250 arkuszy, ADF (automatyczny podajnik 

dokumentów) pojemność: 110 arkuszy, Tacka odbiorcza na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny 

na 100 arkuszy 

 Dostępne wyposażenie opcjonalne: Podajnik na 500 arkuszy 

 Wydajność toneru standardowego – kolor:  3000 stron, 12500 stron 

 Żywotność bębna – czarny:  9000 stron, 14000 stron 

k) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,  Windows XP, 

Windows Vista, Windows Server, Mac OS 

l) Zawartość zestawu:  

 Informacje dotyczące serwisu i wsparcia  

 Kabel zasilający, 

 plakat instalacyjny, 

 Instrukcja obsługi,  

 2 komplety pełnych tonerów. 
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