Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 7960 punktów według wyników ze
strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 10/05/2017. Wyniki z danego dnia dostępne u
Zamawiającego.
Procesor najnowszej generacji oferowanej przez producenta procesora.

Wydajność
obliczeniowa

Pamięć
operacyjna RAM
Parametry
pamięci masowej
Wydajność
grafiki
Wyposażenie
multimedialne
Obudowa

Zgodność
systemami
operacyjnymi
standardami
Bezpieczeństwo

8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
Min. 256GB SSD, dysk fabrycznie zainstalowany, objęty gwarancją producenta w trybie NBD

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL
4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana
Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w
obudowie komputera.
Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5”
lub 3,5”
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej.
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm waga max 10 kg,
Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy
obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń,
napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).
Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania
problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku
POWER (tzn. barw i miganie)
W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie
kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w
specyfikacji,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz
wpisanym na stałe w BIOS.
z Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym
i (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu
szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi
realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test

Wirtualizacja
BIOS

Certyfikaty
standardy

napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS
systemu.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę
producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS,
 numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
 ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci
 typie, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych
 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA
 rodzajach napędów optycznych
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 zintegrowanym układzie graficznym,
 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, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE,
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji
tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w
wybrane dni tygodnia,
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,
Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST.
Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB znajdujących się na
przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
i Certyfikat ISO9001: 2005 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej
oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 – do oferty dołączyć certyfikat lub wydruk ze strony
http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov

Ergonomia
Monitor

Warunki
gwarancji dla
zestawu PC +
monitor

Wsparcie

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze stronyhttp://tcodevelopment.com/
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Typ ekranu
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5”
Rozmiar plamki (maksymalnie)
0,2495 mm
Jasność
250 cd/m2
Kontrast
1000:1, dynamiczny 4 000 000:1
Kąty widzenia (pion/poziom)
178/178 stopni
Czas reakcji matrycy
6 ms
(maksymalnie)
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60Hz
Gama koloru
min. 82% (CIE 1976)
min. 72% (CIE 1931)
Częstotliwość odświeżania
30 – 83 kHz
poziomego
Częstotliwość odświeżania
56 – 75 Hz
pionowego
Pochylenie monitora
W zakresie 25 stopni
Wydłużenie w pionie
Tak, min 130 mm
PIVOT
Tak
Powłoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa
Podświetlenie
System podświetlenia LED
Zużycie energii
Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie mniej niż 0,3W
Bezpieczeństwo
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Waga bez podstawy
Maksymalnie 3kg
Waga z podstawą
Maksymalnie 5,30kg
Złącze
1x 15-stykowe złącze D-Sub,
1x HDMI (v1.4),
1x złącze DisplayPort (v1.2)
4 x USB 3.0 (HUB) downstream + 1x USB 3.0 upstream
Certyfikaty
ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star
Monitor musi się znajdować na stronie TCO :
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
Inne
Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki
centralnej
Odłączany stand bez użycia narzędzi
VESA 100mm
Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu instalacji.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie
internetowej producenta sprzętu
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu
realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku
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
producenta
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć
link strony.
Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional w wersji polskojęzycznej + oryginalny nośnik USB.
Zainstalowany fabrycznie MS Office Home and Business 2016 PL
Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie
producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o:
poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji,
zgodności z systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika,
aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja
wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z
informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania
Wymagania
Wbudowane porty i złącza: HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty
dodatkowe
USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) wymagana ilość i rozmieszczenie
(na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.; port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługęWoL
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego
urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3,min. 3 wolne złącza PCI Expressx 1, min. 2 złącza DIMM
z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x
techniczne

