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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 
 

I. Zestawy komputerowe 
Zapotrzebowanie sztuk: 15 

 
1. Komputery stacjonarne 

          

System 

operacyjny 

Windows 10 PRO PL x64 [Zamawiający używa programów zawodowych działających 

tylko na systemie Microsoft Windows]; Zainstalowany na komputerze i aktywowany. 

Procesor 

posiadający wynik na http://www.cpubenchmark.net „Average CPU Mark”  nie 

mniejszy niż 6500 [np: 4 rdzeniowy w technologii i5; 6MB cache; 3GHz]  chłodzony 

wentylatorem 

Pamięć RAM  Min.8GB DDR4 min. 2133 MHZ. Z możliwością rozbudowy do 64GB 

Karta sieciowa 
Dodatkowa karta Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45, Wake-On-Lan, karta na PCI 

Express x1, dołączony kabel sieciowy UTP kat.6  5m RJ45 

Karta graficzna 
posiadająca wynik na http://www.videocardbenchmark.net nie mniejszy niż 1500 

chłodzona wentylatorem, interfejs DVI i HDMI 

Dyski 
1. Systemowy SSD min 240GB [odczyt/zapis minimum 500MB/s, MTBF min. 

1000000h];2. Roboczy 1TB – zapis magnetyczny; interfejs SATA 600 

DVD DVD+/-RW 

Aplikacje 

Zamawiający używa dokumentację urzędową w formatach MS Word i MS Excel.. 

Wymagane: MS Office  zawierający te programy z kluczem elektronicznym ; z licencją 

na Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Poznaniu ; 

zainstalowane na komputerze i aktywowane. 

Klawiatura Klawiatura ergonomiczna USB 

Mysz 

Mysz optyczna 1000 dpi,  

• USB, 

• dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, 

• funkcja scroll'a czterokierunkowego. 

Obudowa 

• Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 

narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) 

• Filtry przeciw kurzowe na wlocie powietrza, 

• Standard ATX, 

• USB 3.0 x 2 na przednim panelu, 

• USB x 6 na tylnym panelu,  

• PS/2 dla klawiatury, 

• Zasilacz minimum 280W 

 

2. Monitor 

 Monitor 

płaski min.  

23,5’’ 

 

• rozdzielczość 1920 x 1080, 

• kąt widzenia: pionowy  - 160°, poziomy - 160°, 

• czas reakcji wł/wył. max.. 6ms, 

• jasność 250cd/m2, 

• złącze DVI, D-SUB, 

• kontrast 1000:1, 



 

18 
 

 
 

 

 

 

 

 

• proporcje 16:9, 

• kable zasilające i DVI, oraz HDMI przy monitorze, 

• regulacja wysokości. 

 

3. Drukarka 

Drukarka 

• laserowa mono, 

• emulacje PCL6 i PostScript3, 

• nominalna prędkość druku 20 str./min. , 

• rozdzielczość w pionie 1200 dpi , 

• rozdzielczość w poziomie 1200 dpi , 

• normatywny cykl pracy 10000 str./mies., 

• pojemność podajnika papieru 150 szt., 

•  zainstalowana pamięć 32 MB, 

• maks. rozmiar nośnika A4, 

• złącza zewnętrzne USB 2.0, 

• druk dwustronny automatyczny [bez konieczności przekładania papieru przez 

operatora], 

• podajnik papieru zamknięty w obudowie drukarki (chodzi o to żeby podajnik 

był np. jako kaseta na której stoi drukarka i nie wystawał po za obrys 

drukarki), 

• materiał eksploatacyjny wystarczający na zadruk 3000 stron A4 przy 

zaczernieniu 5%, 

• załączone sterowniki do Windows 7-10, 

• kabel PC na USB 3m, 

• kabel zasilający. 

 
4. UPS 

 

UPS 

• nominalne napięcie wejściowe 230V AC, 

• moc wyjściowa 400W / 700VA, 

• wtyk wejściowy europejski okrągły z uziemieniem, przewód minimum 1.8m, 

• gniazda wyjściowe: 4  europejskie okrągłe - zasilanie zapasowe, 

•  +    4  europejskie okrągłe – ochrona przeciwprzepięciowa, 

• (wszystkie gniazda z uziemieniem), 

• współczynnik szczytu 3:1, 

• schodkowa aproksymacja sinusoidy, 

• program monitorujący pod Windows przez USB 
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STANDARDY I GWARANCJA 
 

 

 
 

 

 

 

Standardy 

• Przedstawiona specyfikacja szczegółowa całego zestawu – zgodna z 

przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego. 

• Certyfikat ISO9001 dla sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu). 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

• Certyfikat TCO (załączyć do oferty) dla monitora. 

• 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 , EnergyStar zgodny z normą 6.1, wystarcza oświadczenie 

producenta zestawu. 

• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej, wystarcza oświadczenie 

producenta zestawu. 

• Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy 

dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć 

raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę 

badawczą, lub oświadczenie producenta o spełnianiu norm) 

Gwarancja 

• min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji, 

• Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  

• Gwarancja musi oferować przez cały okres: 

� usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 

oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal 

internetowy, 

� dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w 

tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze), 

• Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez producenta, że w 

przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 

na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

• W razie awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta. 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. 
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II. Dyski do macierzy QNAP 
 

• Zapotrzebowanie Sztuk: 8 

• Dysk 6TB WD Red SATA III zgodny z https://www.qnap.com/pl-

pl/compatibility/?model=128&category=1 

 
 

 

III. Klawiatura ergonomiczna PC 
 

• Zapotrzebowanie sztuk: 20 
• Złącze USB, 
• Typ: QUERTY, 
• Przyciski: Membranowe 
• Podpórki pod nadgarstki: wymagane 
 

 

 

IV. Licencje Microsoft 
 

• MS SQL DEV CAL licencja GOV - Zapotrzebowanie sztuk: 10 
• MS Windows Server DEV CAL licencja GOV - Zapotrzebowanie sztuk: 10 
[Zamawiający używa komputerów pracujących w sieci Windows Server z bazami MSSQL] 
 

 

V. Program MS Excel MOLP licencja GOV 
 

• Zapotrzebowanie sztuk: 10 

[Zamawiający używa arkuszy tworzonych do obsługi tylko w programie MS Excel] 

 

 

VI. Karta graficzna 
 

• Zapotrzebowanie sztuk: 3 
• posiadająca wynik na http://www.videocardbenchmark.net nie mniejszy niż 1500, 
• chłodzona wentylatorem, 
• interfejs DVI, 
• pamięć min. 1GB 

 

 

VII. Wentylatory CPU 
 

• Zapotrzebowanie sztuk: 3 
• zgodny z Socket 775, 
• maks. głośność 22dB, 
• maks. przepływ powietrza CFM 45, 
• pasta termoprzewodząca w komplecie. 



 

21 
 

 

 

VIII. Przełączniki sieciowe zarządzalne 
 

• Zapotrzebowanie sztuk: 5  

• desktop 8 x 1Gbit 

• porty 1Gbit: 8 

• spełnia standardy: IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3 10BASE-T ; 

IEEE 802.3az; LVD EN60950-1;SNMP v. 3 

• do podłączenia kabli UTP Cat. 6 ze złączem RJ45 

• zarządzalny przez https 

 

 

 

IX. Kolorowa drukarka laserowa 
 

•••• Zapotrzebowanie sztuk: 1 

•••• laserowa kolor standard CMYK 
•••• emulacje PCL6  i PCL5c 

•••• konstrukcja desktop 
•••• nominalna prędkość druku 20 str./min. 
•••• rozdzielczość w pionie 600 dpi 
•••• rozdzielczość w poziomie 600 dpi 

•••• pojemność podajnika papieru 250 szt. 

•••• zainstalowana pamięć 512 MB 

•••• maks. rozmiar nośnika A4 

•••• komunikacja kablowa Ethernet 

•••• materiał eksploatacyjny wystarczający na zadruk we wszystkich kolorach 2800 stron 
A4 

•••• załączone sterowniki [od Windows XP do10] 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


