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1. KOMPUTER STACJONARNY TYP I – szt. 15 
 

Kod CPV: 30213300-8 (komputer biurowy) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ Komputer stacjonarny. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Wydajność Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Benchmarks co 
najmniej wynik 7450 punktów Passmark CPU Mark. 
Wynik nie późniejszy niż na dzień 01.08.2017r. dostępny na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net.  

Pamięć operacyjna 
RAM 

Minimum 8GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB, minimum jeden slot wolny 

Parametry pamięci 
masowej 

Dysk SSD - Minimum 240 GB 

Grafika Grafika zintegrowana z procesorem lub dedykowana  
 

Obudowa Typu SFF (Small Form Factor)  
Zasilacz o mocy maksimum 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji 
o: 

Wersji BIOS, 

Nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

Pojemności zainstalowanego dysku twardego, 

Rodzajach napędów optycznych, 

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

Kontrolerze audio. 
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.  
Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora 
a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 
wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło 
systemowe. 

Certyfikaty 
i standardy 

Deklaracja zgodności CE. 
Energy Star minimum 5.0 (dopuszcza się, by oferowany sprzęt posiadał oznakowanie 
równoważne do Energy Star minimum 5.0 odpowiadające standardom przewidzianym 
dla Energy Star minimum 5.0). 

Warunki gwarancji Minimum 24 miesięczna gwarancja.  
Oferowany okres gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego 
komputera i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres 
gwarancyjny. 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

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. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 
wyboru instalowanych poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 
bez dodatkowych opłat), 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 
v4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana 
z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; 
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy 
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1,  2.0,  3.0  i 4,0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 
z aplikacjami. 
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
- automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej; 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty: VGA, HDMI, minimum 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz 
komputera w tym minimum 2 porty USB 3.0; w tym minimum 2 porty na froncie 
obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 
porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
Standard WLAN ac/a/b/g/n 
Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 
Nagrywarka DVD +/-RW. 
 

 
 

2. KOMPUTER STACJONARNY TYP II – szt. 1 
 

Kod CPV: 30213300-8 (komputer biurowy) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ Komputer stacjonarny. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, obróbka grafiki. 

Wydajność Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark CPU Benchmarks co 
najmniej wynik 10700 punktów Passmark CPU Mark. 
Wynik nie późniejszy niż na dzień 01.08.2017r. dostępny na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

Minimum 16GB możliwość rozbudowy do min. 32GB. 
 

Parametry pamięci 
masowej 

Dysk SSD, minimum 512 GB lub dysk 1TB HDD + SSD 250 GB lub dysk SSHD 2 TB. 
  

Grafika - Grafika dedykowana  

- Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej min 2GB, 
- Typ pamięci karty dedykowanej DDR 5, 

Obudowa Typu Mini Tower  
Zasilacz o mocy maksimum 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

Wersji BIOS, 

Nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

Pojemności zainstalowanego dysku twardego, 

Rodzajach napędów optycznych, 

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

Kontrolerze audio. 
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.  
Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora 
a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 
wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło 
systemowe. 

Certyfikaty 
i standardy 

Deklaracja zgodności CE. 
Energy Star minimum 5.0 (dopuszcza się, by oferowany sprzęt posiadał oznakowanie 
równoważne do Energy Star minimum 5.0 odpowiadające standardom przewidzianym 
dla Energy Star minimum 5.0). 

Warunki gwarancji Minimum 24-miesięczna gwarancja. 
Oferowany okres gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego 
komputera i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres 
gwarancyjny. 

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. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 
wyboru instalowanych poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 
bez dodatkowych opłat). 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 
v4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana 
z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; 
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

z urządzeniami zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy 
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1,  2.0,  3.0  i 4,0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 
z aplikacjami. 
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
- Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej; 
- Możliwość przywracania plików systemowych; 

Wymagania 
dodatkowe 

- Wbudowane porty: VGA, HDMI, Display Port, minimum 6 portów USB 
wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym minimum 2 porty USB 3.0; w tym 
minimum 2 porty na froncie obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 
obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym 
panelu obudowy. 
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
- WLAN b/g/n, 
- Bluetooth 4,0, 
- Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 
wyposażona w: minimum 1 złącze PCI Express x16, minimum 1 wolne złącze PCI 
Express x 1,  
- Liczba złączy SATA Min. 4 w tym 2 o przepływności 6Gbit/s; 
- Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
- Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 
- Nagrywarka DVD +/-RW. 

 
 

3. Monitor komputerowy TYP I – szt. 15 
 

Kod CPV: 30231300-0 (monitory ekranowe) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny TN z aktywną matrycą TFT minimum 21,5” 

Rozmiar plamki Maksimum 0,25 

Jasność Minimum 250 cd/m2 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Kontrast Minimum 1000:1 

Kąt widzenia Minimum160/170 stopni (poziom/pion) 

Czas reakcji 
matrycy 

Maksimum 8ms 

Rozdzielczość 1920x1080 full HD 

Powłoka 
powierzchni ekranu 

Antyodblaskowa- matowa 

Podświetlenie System podświetlenia LED 

Złącza D-Sub, HDMI, Kabel HDMI 1,5m 

Gwarancja Minimum 24-miesięczna gwarancja. 

Certyfikaty 

Deklaracja zgodności CE. 
Energy Star minimum 5.0 (dopuszcza się, by oferowany sprzęt posiadał oznakowanie 
równoważne do Energy Star minimum 5.0 odpowiadające standardom przewidzianym 
dla Energy Star minimum 5.0). 

 

4. Monitor komputerowy TYP II – szt. 1 
 

Kod CPV: 30231300-0 (monitory ekranowe) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ ekranu Ekran WQHD z matrycą IPS minimum 27” 

Rozmiar plamki Maksimum 0,24 

Jasność Minimum 350 cd/m2 

Kontrast 1000: 1, dynamiczny 2000000:1 

Kąt widzenia Minimum178/178 stopni (poziom/pion) 

Czas reakcji 
matrycy 

Maksimum 6 ms 

Rozdzielczość 2560x1440 

Powłoka 
powierzchni ekranu 

Antyodblaskowa- matowa 

Podświetlenie System podświetlenia LED 

Złącza 2xHDMI, DisplayPort, Kabel HDMI 1,5m 

Ergonomia 
Regulacja wysokości min.100 mm, Pivot, 
Zakres obrotu 90° 

Gwarancja Minimum 24-miesięczna gwarancja. 

Certyfikaty 

Deklaracja zgodności CE. 
Energy Star minimum 5.0 (dopuszcza się, by oferowany sprzęt posiadał oznakowanie 
równoważne do Energy Star minimum 5.0 odpowiadające standardom przewidzianym 
dla Energy Star minimum 5.0). 

 
 

5. KOMPUTER PRZENOŚNY – szt. 16 
 

Kod CPV: 30213100-6 (komputery przenośne) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Rysunku Technicznego i Architektury 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości Full HD 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(1920x1080) w technologii LED. Matryca matowa, przeciwodblaskowa. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

Procesor Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik 
minimum 4600 punktów. 

Wynik nie późniejszy niż na dzień 01.08.2017r. dostępny na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

Minimum 8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny 

Pamięć masowa Dysk SSD, minimum 240 GB  

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla Shader 5.0. 

Bateria i zasilanie Czas pracy na baterii min. 3 godz. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 

Wersji BIOS, 

Nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

Pojemności zainstalowanego dysku twardego 

Rodzaju napędu optycznego 

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

Zainstalowanej grafice 

Typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości 

Kontrolerze audio 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 

Certyfikaty i 
standardy 

Deklaracja zgodności CE. 
Energy Star minimum 5.0 (dopuszcza się, by oferowany sprzęt posiadał oznakowanie 
równoważne do Energy Star minimum 5.0 odpowiadające standardom przewidzianym 
dla Energy Star minimum 5.0). 

Warunki gwarancji Minimum 24-miesięczna gwarancja. 
Oferowany okres gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego 
komputera i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres 
gwarancyjny. 

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. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 
wyboru instalowanych poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 
bez dodatkowych opłat), 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 
v4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, W i-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; 
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy 
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1,  2.0,  3.0  i 4,0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 
z aplikacjami. 
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
- Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej; 
- Możliwość przywracania plików systemowych; 

Wymagania 
dodatkowe 

- Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3xUSB w tym min. 2x USB 3.0,  
- Złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe(dopuszcza się złącze współdzielone), 
możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów niezajmującego złącza USB 
- Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, 
- Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 ac/a/b/g/n zintegrowany z płytą główną 
lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem 
do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę, 
- Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
- Klawiatura odporna na zalanie cieczą, układ US -QWERTY, 
- Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie, 
- Napęd optyczny DVD+/-RW, 
- Do notebooka dołączona mysz optyczna o rozdzielczości minimum 1200dpi w cenie 
urządzenia. 
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6. SERWER STELAŻOWY Z KONTROLEREM PAMIĘCI MASOWEJ – szt. 1 
 

Kod CPV: 48820000-2 (serwery) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do 
zamontowania serwera w oferowanej szafie) 

Procesor 1 Procesor ośmiordzeniowy, minimalna częstotliwość taktowania procesora 2.1 GHz, 
architektura x86 - 64 bity, osiągający w testach: 
- SPECint_2006 wynik nie gorszy niż 59 punktów.  
- SPECint_base2006 wynik nie gorszy niż 56 punktów.  

Wynik nie późniejszy niż na dzień 01.08.2017r. dostępny na stronie: 
www.spec.org  

Pamięć RAM  Zamontowana (2x16 GB) RAM DDR4 2400MHz RDIMM z możliwością rozbudowy do 
1TB 

Sloty rozszerzeń Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 

Parametry pamięci 
masowej 

4x minimum 300 GB  typu SAS 12G 10000obr/min 2,5 Hot Plug 
- Możliwość zainstalowania min 8 dysków 

Kontroler Kontroler macierzowy Raid 0,1,10,5,6 + min. 2GB cache + flash backup, zapewniający 
obsługę 8 dysków 

Interfejsy sieciowe 
LAN 

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-ROM 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 

Porty 1 x szeregowy, 6 x USB 2.0, VGA, 4x1GB (RJ-45) 

Zasilacz - Typ Hot-Plug, 
- Drugi zasilacz nadmiarowy 500W Hot-Plug 

Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 

Wspierane systemy 
operacyjne  

Microsoft® Windows® Server 2012; Microsoft® Windows® Server2016;  
Microsoft® Windows® Server Hyper-V;  
Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL);  
SUSE Linux Enterprise Server SLES 

Dokumentacja Dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim wystarczająca do 
użytkowania urządzenia 

Montaż 
i uruchomienie 
serwera 

- Montaż dysków i połączenie ich w macierz, 
- Instalacja systemu operacyjnego i usług: ftp, www, profili mobilnych, DHCP, 
udostępnienie łącza internetowego, 
- Montaż serwera w szafie serwerowej, 
- Przyłączenie serwera do istniejącej sieci LAN i Internetu 
Montaż sprzętu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie urządzenia. 

Warunki gwarancji Minimum 24 miesięczna gwarancja świadczona w miejscu instalacji.  
Oferowany okres gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego sprzętu i 
być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres gwarancyjny. 

 
 

7. ZASILACZ AWARYJNY UPS z szynami montażowymi do szafy rack 19 – szt. 1 
 

Kod CPV: 30230000-0 (sprzęt związany z komputerami) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Obudowa Obudowa rack 19” (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania 
zasilacza UPS w oferowanej szafie) 

Nominalne napięcie 
wyjściowe  

230V AC 

Częstotliwość 
wejściowa 

 
50 Hz +/- 3 Hz 

Moc wyjściowa 1200VA 

http://www.spec.org/
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Złącza wyjściowe C13 x 5 

Zakres napięcia 
wyjściowego 

195-250V (230V)  

Komunikacja 
i zarządzanie 

Port USB, RJ-45 

Warunki gwarancji Minimum 24-miesięczna gwarancja 

 
 

8. SZAFA SERWEROWA STOJĄCA 42U 600x1000– szt. 1 
 
Kod CPV: 30230000-0 (sprzęt związany z komputerami) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

 
 

9. ZINTEGROWANY SYSTEM SERWEROWY (wersja edukacyjna) – 1 licencja 
 

Kod CPV: 48210000-3 (pakiety oprogramowania dla sieci) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

 System serwerowy w wersji standard na 2x8 core w wersji edukacyjnej  

 + 50 LICENCJI DOSTĘPOWYCH DLA URZĄDZEŃ W WERSJI EDUKACYJNEJ 

 
 

10. PAKIET OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO OGÓLNEGO + nośnik (wersja edukacyjna) 
 – w pakiecie 32 licencje 
 

Kod CPV: 48771000-3 (pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) 

Miejsce przeznaczenia: 
- Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej – 16szt. 
- Pracownia Rysunku Technicznego i Architektury – 16szt. 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

 

 Pakiet biurowy – wersja edukacyjna 

 Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
o Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
o Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych. 
o Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 

(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany 
z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie 
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez 
potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ szafy Uniwersalna szafa rack 19". 

Wymiary szafy Wysokość 42 U, szerokość 600 mm, głębokość 1000 mm 

Wyposażenie 
- 2 lub 4 wentylatory w panelu podsufitowym, 
- 2 półki montowane do szyn rack, 
- Listwa zasilająca. 

Inne 
- Drzwi przednie przeszklone z zamkiem,  
- Drzwi tylne stalowe uchylne,  
- Ścianki boczne stalowe demontowane na zatrzaskach. 

Gwarancja Minimum 24 – miesięczna gwarancja 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

o posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
o ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 

załącznika 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz. 113). 

o umożliwia wykorzystanie schematów XML, wspiera w swojej specyfikacji 
podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 113). 

 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 
potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję 
odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

 W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 

 Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
 

 Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
o Edytor tekstów 
o Arkusz kalkulacyjny 
o Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
o Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
o Narzędzie do tworzenia baz danych. 

 Edytor tekstów musi umożliwiać: 
o Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 

polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

o Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych. 
o Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne). 
o Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków 

oraz tworzenie spisów treści. 
o Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
o Sprawdzanie pisowni w języku polskim. 
o Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników. 
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności. 
o Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
o Wydruk dokumentów. 
o Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną. 

o Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 
2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich 
elementów i atrybutów Dokumentu. 

o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu 
umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym 
pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z 
ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1523). 

 Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
o Tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz linią trendu), 

słupkowych, kołowych. 
o Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 

formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

o Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice). 

o Obsługę „kostek OLAP” oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. 

o Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. 

o Wyszukiwanie i zamianę danych. 
o Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. 
o Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. 
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności. 
o Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. 
o Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
o Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
o Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

 Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego. 

 Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek. 

 Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. 
o Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. 
o Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. 
o Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo. 
o Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. 
o Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. 
o Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. 
o Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 

jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera. 

 Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
o Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. 
o Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców. 
o Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. 
o Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. 
o Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie 
nadawcy i odbiorcy. 

o Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia. 
o Zarządzanie kalendarzem. 
o Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom. 
o Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. 
o Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. 
o Zarządzanie listą zadań. 
o Zlecanie zadań innym użytkownikom. 
o Zarządzanie listą kontaktów. 
o Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. 
o Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.  
 Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
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11. PAKIET ZINTEGROWANEGO OPROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO + nośnik (wersja 
edukacyjna) – w pakiecie 16 licencji 
 

Kod CPV: 48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Główne aplikacje 

- Edycja grafiki wektorowej, 
- Edycja grafiki rastrowej, 
- Przekształcanie map bitowych w grafiki wektorowe, 
- Wyszukiwarka zasobów, 
- Narzędzia do przechwytywania zawartości ekranu, 
- Projektowanie stron internetowych, 
- Dodatek umożliwiający powiększanie zdjęć cyfrowych, 
- Narzędzie do współpracy online. 

Zasoby 

- min. 10 000 obrazków clipart i obrazków cyfrowych, 
- min. 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości, 
- min. 1000 czcionek OpenType, 
- Projekty gotowych szablonów. 

Inne 

- Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych 
producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu, 
- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 
- Współpraca z systemem operacyjnym MS Windows 10 64 bit. 

 

12. PAKIET ZINTEGROWANEGO OPROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO + nośnik (wersja 
edukacyjna) – w pakiecie 25 licencji / licencja na 1rok 

 

Kod CPV: 48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Główne aplikacje 

- Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów, 
- Projektowanie grafiki i ilustracji wektorowych, 
- Projektowanie, tworzenie układów i publikowanie stron, 
- Tworzenie witryn, projektowanie aplikacji i programowanie, 
- Tworzenie, edytowanie, łączenie, konwertowanie plików PDF na formaty pakietu 
Office, 
- Edycja i porządkowanie obrazów, 
- Produkcja i montaż wideo, 
- Projektowanie witryn bez pisania kodu, 
- Tworzenie interaktywnych, animowanych materiałów internetowych, 
- Programowanie przy użyciu technologii HTML, CSS i JavaScript, 
- Edytowanie obrazów, 
- Aplikacja umożliwiająca przeglądanie i tworzenie motywów kolorystycznych, 
- Szkicowanie wektorowe, 

Inne 
- Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych 
producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu, 
- Współpraca z systemem operacyjnym MS Windows 10 64 bit. 

 
 

13. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY SIECIOWY WARSTWY 2 – szt. 2 
 

Kod CPV: 32422000-7 (elementy składowe sieci) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Liczba portów Minimum 24 x10/100/1000Base-TX, min 4xSFP 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Obsługiwane 
standardy 

Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, 

Supports Half/Full-Duplex, IEEE 802.3x, Duplex mode, Auto MDI/MDIX  

Porty SFP 
Wymagana obsługa modułów 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-ZX/SM, 
WDM: 1000Base-BX, TX 

Obudowa Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1U 

Ilość VLAN Minimum 256 

Ilość obsługiwanych 
adresów MAC 

Minimum16000 

Prędkość magistrali Minimum 56 Gb/s 

Pamięć bufora Minimum 512 MB 

Przepustowość Minimum 40 Mpps 

Funkcjonalność 
- Minimum 6 portów obsługuje PoE 
- Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości minimum12000 bajt 

Gwarancja Minimum 24 - miesięczna gwarancja 

 
 

14. Access Point WiFi – punkt dostępowy – szt. 2 
 

Kod CPV: 32422000-7 (elementy składowe sieci) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Sposób montażu Na ścianie/na suficie 

Standard 
bezprzewodowy 

802.11 a/b/g/n/ac 

Prędkość transmisji Przy 5GHz: 800Mb/s, przy 2,4 GHz: 300Mb/s 

Moc wyjściowa radia FCC: 25 dBm 

Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz 

Gniazdo kablowe RJ45 10/100/1000 (Lan – PoE) 

Zabezpieczenia 
transmisji 
bezprzewodowej 

- WPA, WPA-PSK, WPA2 Enterprise, WPA2-PSK, WEP 64/128, 
- Blokada rozgłaszania SSID, 
- Kontrola dostępu po adresie MAC. 

Zarządzanie HTTP, SNMP 

Zasilanie 
- Sieciowe, 
- PoE 

Antena Wewnętrzna dookólna 

Gwarancja Minimum 12 - miesięczna gwarancja 

 
 

15. DRUKARKA 3D ZE SKANEREM 3D – szt. 1 
 

Kod CPV: 30232100-5 (drukarki i plotery) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Wymiary druku szer. 200 mm, wys. 150 mm, głęb. 150 mm 

Obsługiwany materiał druku ABS, PLA 

Średnica filamentu 1,75 mm 

Dokładność druku 0,1 mm 

Cechy płytki PCB Podgrzewana 

Typ ekstrudera Single 

Interfejsy USB, WiFi 

Rozmiary skanowanego 
obiektu 

Szer. 150 mm, wys. 150 mm, głęb. 150 mm 

Formaty obsługiwanych 
plików 

.stl z oprogramowaniem do ustawień parametrów 

Rodzaj komory roboczej Zamknięta komora robocza 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Panel kontrolny Wyświetlanie stanu i parametrów wydruku 

Systemy operacyjny, pod 
którymi działa 
oprogramowanie 

Windows 7/8/10 

Gwarancja Minimum 12 – miesięczna gwarancja 

 
Uwaga – skaner może stanowić odrębne urządzenie pod warunkiem zapewnienia pełnego zintegrowania 
jego pracy z zaoferowaną przez Wykonawcę drukarką 3D – fakt zaoferowania drukarki i skanera jako 
odrębnych urządzeń Wykonawca zaznacza w druku formularza ofertowego podając pełną nazwę 
producenta oraz nazwę, model i/lub symbol tak drukarki, jak i skanera oraz odpowiadające im ceny 
jednostkowe i łączne. 

 

16. FILAMENT DO DRUKARKI 3D – zestaw: szt. 5 
Kod CPV: 24500000-9 (tworzywa sztuczne do drukarki) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Zawartość zestawu 5 szt. filamentu w szpulach z chipem NFC, każda szpula z innym kolorem 

Kolor filamentów biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony 

Materiał filamentu ABS 

Średnica filamentu 1,75 mm 

Waga 600 g x 5 szt. 

Gwarancja Minimum 12 – miesięczna gwarancja 

 

17. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 – szt. 1 
 

Kod CPV: 30232100-5 (drukarki i plotery) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Technologia druku Atramentowa kolor lub laserowa kolor 

Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie 

Format druku A3, A4 

Rozdzielczość druku 
mono i w kolorze 

4800x1200 dpi 

Obsługiwane formaty 
nośników 

A3, A4, A5, A6, B5, C4 

Pojemność podajnika 
papieru 

Minimum 200 arkuszy 

Gramatura papieru 70 – 250 g/m2 

Zasilanie w atrament System stałego zasilania ITS (producenta drukarki) lub tonery kolorowe 

Rozdzielczość optyczna 
skanera 

1200x2400 dpi 

Formaty skanowania JPG, PDF, TIFF 

Interfejsy Ethernet 100Mbps, WiFi, USB 2.0 

Zainstalowane opcje 
Automatyczny podajnik papieru (ADF), czytnik pamięci SD, SDXC,  
DUPLEX (automatyczny druk dwustronny) 

Wymagania systemowe Windows 7/8/10 

Gwarancja Minimum 12 – miesięczna gwarancja 

 

18. APARAT FOTOGRAFICZNY – 3 sztuki 
 

Kod CPV: 38651000-3 (aparaty fotograficzne) 

Miejsce 
przeznaczenia: 

Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Typ aparatu Lustrzanka z wymiennymi obiektywami. 

Typ obiektywu 
- Wymienny, zmiennoogniskowy, 
- Ogniskowa 18-50 mm,  
- Przysłona f/3,5-5,6. 

Rozdzielczość 
matrycy 

18 Mpix 

Lampa błyskowa 

- Wbudowana – podnoszona, tryb pracy: automatyczny, blokada ekspozycji lampy, 
- Liczba przewodnia lampy min. 10 m (ISO 100), 
- Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych, E-TTL II , Gorąca stopka, 
- Możliwość montażu lampy zewnętrznej. 

Podgląd zdjęć 
- Ekran LCD przekątna min 2,5”, 
- Wizjer z korektą dioprii -2 do +1 

Zapis danych 

- Nośnik: karta SD, SDHC, SDXC, 
- Format zapisu zdjęć: JPEG, RAW, 
- Rozdzielczość zdjęć: 6000x4000, 
- Format zapisu filmów: H.264, MP4, 
- Rozdzielczość filmów: Full HD (1920x1080), 
- Szybkość nagrywania: 30 kl/s (1920x1080) 

Funkcje 

- Optyczny stabilizator obrazu (w obiektywie), 
- Automatyka ostrości (AF) – blokada, ręczny, 
- Programy tematyczne: auto, krajobraz, portret, użytkownika, 
- Podgląd obrazów na żywo, 
- Zdjęcia seryjne, 
- Samowyzwalacz. 

Ekspozycja 
- Czułość ISO: 100-10000, 
- Czas naświetlania: 1/2000 – 30 s, 
- Pomiar światła: centralnie ważony uśredniony, program AE. 

Złącza HDMI, USB. 

Wymagania 
dodatkowe 

Do aparatu fotograficznego dołączona torba oraz karta SDHC w cenie urządzenia. 

Gwarancja Minimum 12 – miesięczna gwarancja 

 
 

19. STATYW DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO – szt. 3 
 

Kod CPV: 38650000-6 (sprzęt fotograficzny) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Wysokość 60 – 170 cm 

Obciążenie min. 3 kg 

Wyposażenie 

- Szybkozłącza, 
- Poziomnica, 
- Ruchoma głowica 3 kierunkowa, 
- Pokrowiec, 
- Korba do ustawienia wysokości kolumny środkowej. 

Inne 

- Długość po złożeniu: maksymalnie 70 cm, 
- Liczba sekcji: 3, 
- Zatrzaskowa blokada nóg, 
- Gumowe stopki. 

Gwarancja Minimum 12 – miesięczna gwarancja 

 

 
 

20. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY z uchwytem – szt. 2 
 

Kod CPV: 32322000-6 (urządzenia multimedialne) 

Miejsce przeznaczenia: 
- Pracownia Informatyki i Grafiki Komputerowej – 1szt. 
- Pracownia Rysunku Technicznego i Architektury – 1szt. 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Dane podstawowe 
- Moc lampy min. 200 W, 
- Żywotność lampy (normal) do 3 000 h 

Obraz 

- Współczynnik kontrastu: 30000:1, 
- Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920x1080), 
- Jasność: min. 2200 ANSI lumen, 
- Format obrazu: 16:9, 
- Zoom optyczny: 1,2:1, 
- Korekcja pionowa: +/- 30 stopni, 
- Wielkość obrazu: 30 – 300”. 

Złącza HDMI, D-Sub 15 pin, USB 

Inne 

- Głośniki 4 W, 
- Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi), 
- Prezentacja bez komputera, 
- Głośność max. 38 dB. 

Gwarancja Minimum 24 – miesięczna gwarancja 

 
 

21. ARCON KUCHNIE MODUŁ DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ARCON 6 – pakiet  
15 licencji 
 

Kod CPV: 48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego) 
Miejsce przeznaczenia: Pracownia Rysunku Technicznego i Architektury 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Charakterystyka 

- Rozszerzenie do posiadanej przez szkołę licencji na program ArCon 6, 
- Makro wspomagające program ArCon 6 przy projektowaniu kuchni, 
- Biblioteka obiektów elementów podstawowych (frontów, korpusów, uchwytów), 
sprzętu AGD, szafek, fronty szafek, zmiana tekstury szafek i ich wymiarowanie. 

 

22. PROGRAM KOMPUTEROWY ARCON 17 – pakiet 6 licencji 
 

Kod CPV: 48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego) 

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Rysunku Technicznego i Architektury 

 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

 
Program rozszerza zakres projektowania architektonicznego, przy zachowaniu tej 
samej zasady pracy w porównaniu z ArCon 6 

Charakterystyka 

- Projektowanie wnętrz, modeler obiektów 3D,  
- Biblioteki obiektów, materiałów i tekstur,  
- Projektant płytek i ścian,  
- Możliwość dodatkowego wczytywania obiektów w formacie 3DS oraz Collada.  
- Uzyskiwanie kolorowych elewacji, przekroje, widoki perspektywiczne,  
- Możliwość tworzenia filmów wideo w formacie pliku AVI i fotorealistycznej 
prezentacji używając opcji Raytracingu. 

 


