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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 
 
 
 

I. Komputery stacjonarne - zestawy 
 

Zapotrzebowanie sztuk: 10 
 
 

1. Komputery 

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 8GB DDR4  

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 VGA, DVI, HDMI 

Dyski 

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

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;  Irfan View z licencją na Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Poznaniu       

Klawiatura Klawiatura ergonomiczna USB 

Mysz 

Mysz optyczna 1000 dpi,  

• USB 

• dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 

• funkcja scroll'a czterokierunkowego 

Obudowa 

• Chłodzenie min. 2 x wentylatory 80mm, 

• Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 

konieczności użycia narzędzi [wyklucza się użycie połączeń 

wkrętowych i śrubowych], 

• 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 250W. 
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2. Monitory 

Monitor płaski min. 21,5’’ 

 

• rozdzielczość 1920 x 1080, 

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

• czas reakcji wł/wył. max. 6ms, 

• jasność 250cd/m2, 

• złącze DVI, D-SUB, HDMI, 

•  kontrast 1000:1, 

• proporcje 16:9, 

• kable zasilające i DVI, oraz HDMI przy monitorze, 

• regulacja wysokości minimum 11cm, 

• przekątna minimum 21,5’’ 

3. Standardy i gwarancja 

Standardy 

• Zestaw jednego producenta, 

• 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 • minimum 3-letnia gwarancja 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.  
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• 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.  

• Dokumentacja w języku angielskim dopuszczalna w przypadku 

oryginalnych dokumentów potwierdzających certyfikaty. 

 

 

II. Komputer typu All-in-One (AiO) wszystko w jednym z ekranem 21,5” 
 

Zapotrzebowanie sztuk: 1 
 
 

1. Komputer 

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 6000  

Pamięć RAM 8GB DDR4  

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

niż 1000 interfejs HDMI 

Dyski Systemowy SSD min 240GB [odczyt/zapis minimum 500MB/s  

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;  Irfan View z licencją na Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Poznaniu       

Klawiatura 
Klawiatura ergonomiczna, standard bezprzewodowy dostosowany do 

zestawu AIO 

Mysz 

Mysz optyczna 1000 dpi,  standard bezprzewodowy dostosowany do 

zestawu AIO, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja 

scroll'a czterokierunkowego 

Obudowa 

• Wymuszona wentylacja całego zestawu, 

• USB 3.0 x 2 

• Gniazda USB łącznie minimum 4 

2. Ekran 

Ekran min. 21,5’’ 

 

• rozdzielczość 1920 x 1080, 

• zas reakcji wł/wył. max.. 6ms, 

• jasność 250cd/m2, 

• kontrast 1000:1, 

• proporcje 16:9, 
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• regulacja wysokości minimum 10cm, 

• przekątna minimum 21,5’’, 

• dotykowy: NIE 

3. Standardy i gwarancja 

Standardy 

• Zestaw jednego producenta, 

• 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 20 dB 

(załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną 

akredytowaną jednostkę badawczą, lub oświadczenie producenta o 

spełnianiu norm) 

Gwarancja • minimum 3-letnia gwarancja 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, 

• 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.  

• dokumentacja w języku angielskim dopuszczalna w przypadku 

oryginalnych dokumentów potwierdzających certyfikaty. 
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III. WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 
 

   Zapotrzebowanie sztuk: 30 

 
• Zamawiający używa systemów przetwarzania danych opartych na Microsoft Windows Server 

Core, do których planowane jest dołożenie maszyn wirtualnych. 

 

 

 

 

IV. Wentylatory wydajne na procesory AMD FX8320  
 

   Zapotrzebowanie sztuk: 10 

 

• maks. głośność 22dB, 

• przepływ powietrza CFM ponad 45, 

• pasta termoprzewodząca w komplecie, 

• gwarancja 2 lata, 

• zgodność z AMD FX8320. 

 

 

 

 

V. Klawiatura ergonomiczna PC 
 

Zapotrzebowanie sztuk: 10 

 

• Złącze USB, 

• Typ: QUERTY, 

• Przyciski: Membranowe, 

• Podpórki pod nadgarstki: wymagane 

 

 

 

VI. Dyski poj. 4TB do komputerów  
 

Zapotrzebowanie sztuk: 2 

 
• Dysk SATA III  pojemność minimum 4TB 3,5’’ desktop, 

• MTBF min. 1000000h]. 
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VII. Komputer przenośny laptop z ekranem min. 15’’ 
 

Zapotrzebowanie sztuk: 1 

 

1. Komputer 

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 4000  

Pamięć RAM 4GB DDR4  

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

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

niż 900 interfejs wyjścia: HDMI, D-SUB 

Dyski Systemowy SSD min 240GB [odczyt/zapis minimum 500MB/s 

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;  Irfan View z licencją na Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Poznaniu       

Klawiatura Klawiatura ergonomiczna, standard bezprzewodowy 

Mysz 

• mysz optyczna 1000 dpi,  

• standard bezprzewodowy, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci 

przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego 

Obudowa 

• Wymuszona wentylacja całego zestawu, 

• USB 3.0 x 2. 

2. Ekran 

Ekran min. 15’’ 

 

• rozdzielczość 1920 x 1080 FullHD,  

• wyświetlacz TFT,  antiglare 

3. 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), 

• 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 
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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 20 dB 

(załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną 

akredytowaną jednostkę badawczą, lub oświadczenie producenta o 

spełnianiu norm) 

Gwarancja • minimum 3-letnia gwarancja świadczona w miejscu instalacji, 

• czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego, 

• gwarancja musi 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, 

• 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, 

• dokumentacja w języku angielskim dopuszczalna w przypadku 

oryginalnych dokumentów potwierdzających certyfikaty. 

 

 


