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Załącznik nr 5.I SIWZ  

 
 

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM  

 

1. Urządzenie wielofunkcyjne  (104 szt) 
 

Rodzaj produktu: Urządzenie wielofunkcyjne 

 Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) 

monochromatyczne. 

Pamięć:  min. 16 MB  

Drukowanie:  Technologia druku: laserowa  

 Obsługiwane formaty max A4  

 Rodzaje nośników: Papier zwykły  

 Max rozdzielczość: min.  1200 x 600 dpi 

 Max prędkość drukowania w czerni: min. 15 str./min 

 Wydajność tonera startowego: min. 1000 stron (5% pokrycie strony A4, 

wydruk ciągły). 

 Wydajność tonera startowego: min. 1000 stron (5% pokrycie stron A4, 

wydruk ciągły). 

 Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): max. 0,20 zł (pokrycie 5% 

strony A4) 

Skanownie:  Skaner płaski 

 Skanowanie w kolorze 

 Optyczna rozdzielczość skanowania: min. 600 x 600 dpi 

Kopiowanie:  Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

  

Wyposażenie dodatkowe:  Płyta ze sterownikami, kabel  zasilający, kabel USB. 
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Normy i standardy:  Urządzenia mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub 

inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 

 Deklaracja zgodności CE  

 
Gwarancja producenta: Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie 

Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie 

producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - 

wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.  

 Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez 

Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 

 
Rękojmia:              Min 36 miesięcy door-to-door  
 
Serwis:             Zamawiający wymaga aby serwis był realizowany przez producenta 
                                                           serwisowego producenta oferowanego sprzętu 
 

2. Zestaw komputerowy (6 szt) 
 

Płyta główna:  Gniazdo procesora zgodne z procesorem zaproponowanym poniżej przez 
oferenta, typ obsługiwanych pamięci: DDR3 2800(OC)/1600/1333/1066 
MHz, ilość gniazd pamięci: 4 szt., dwukanałowa obsługa pamięci, 2 sloty 
PCI, 2 sloty PCI-E 1x, 2 sloty PCI-E 16x, zintegrowana karta dźwiękowa, 
zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s, porty z tyłu płyty: 1 x 
port RJ-45, gniazda audio, 4 x porty USB 2.0/1.1, 1 x HDMI, 2 x porty 
USB 3.0/2.0, 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port D-Sub, 1 x port 
DVI-D, porty na płycie: 2 x złącza SATA 6Gb/s, 4 x złącza SATA 3Gb/s,  
1 x złącze USB 3.0/2.0, 2 x złącza USB 2.0/1.1, obsługa RAID - RAID 0, 
RAID 1, RAID 10, RAID 5, pasywne chłodzenie chipsetu.  

 

Procesor: Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, min. 4 

rdzenie, taktowanie zegara min. 3,10GHz, pamięć cache min. 6MB, 

dołączony wentylator, TDP max. 69W lub procesor równoważny 

wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez 

oferenta.  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności zamawiający 

zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia 

testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 

testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis 

użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

 

Pamięć RAM: 2 x 4 GB (w sumie 8 GB), typ pamięci DDR3-1333, opóźnienie – cycle 

latency: 9, wyposażone w aluminiowy radiator. 
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Karta graficzna: złącze PCI-Express, pamięć min. 1GB GDDR3, szyna danych dla pamięci 

min. 64 bit, wyjścia HDMI, DVI i D-Sub, chłodzenie wentylator, 

obsługiwane standardy: OpenGL 4.2, DirectX 11. 

 

Napęd optyczny: wewnętrzny, SATA, zapis i odczyt płyt CD, DVD i DVD DL, kolor panelu 

przedniego: czarny 

Dysk twardy: wewnętrzny, min. pojemność 1 TB, interfejs SATA/600,  

Obudowa: Rozmiar obudowy Midi Tower, ilość kieszeni: 5,25’’ – 3szt.,  

3,5’’ zewn. – 1 szt., 3,5’’ wewn. – 2 szt., złącza na przednim panelu: 

audio i 2 x USB, wszystkie złącza zewnętrzne, diody sygnalizacyjne i 

przyciski power i reset muszą być umieszczone u góry obudowy, miejsce 

na zasilacz położone u góry obudowy, kolor obudowy: czarny 

(dopuszczane są dodatki w kolorze srebrnym lub szarym).  

 

Zasilacz: Moc min. zasilacza 500W, wtyczki i złącza: 1 x ATX 24pin, 1 x ATX 12V,  

2 x SATA, 1 x 6-pin PCI-E, 4 x MOLEX, 2 x FDD, PFC pasywne, 

zabezpieczenia: OLP, OVP, SCP, 1 wentylator chłodzący o rozm. 120mm, 

automatyczna regulacja obrotów wentylatorów.  

Klawiatura + mysz (produkty jednego producenta): 

 

typ klawiatury: Tradycyjna, układ klawiszy jak w  

  starych klawiaturach AT 

komunikacja z klawiaturą: przewodowa 

 

klawisze multimedialne Tak 

Dodatkowe klawisze do multimediów, kalkulator, poczta 

 

podpórka pod nadgarstki Nie 

Interfejs USB 

 

wersja produktu OEM 

Kolor: czarny 

 

typ myszy przewodowa optyczna 

 

Rozdzielczość 1000 dpi 

ilość przycisków myszy 3 
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rolka przewijania w myszce   Tak 

profil myszki dla prawo- i leworęcznych 

 

interfejs USB 

Kolor myszy czarny 

 

Monitor 22’’: 

 

przekątna:  21,5 cala 

rodzaj podświetlenia: LED 

 

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele 

kontrast:  5000000:1 dynamiczny 

 

jasność:  250 cd/m² 

wielkość plamki 0,25 mm 

 

czas reakcji plamki 5 ms  

kąt widzenia pion 160 ° 

 

kąt widzenia poziom 160 ° 

 

złącza:  HDMI , D-Sub, DVI-D, Audio in, Audio 

out 

głośniki tak 2 x 1W 

kolor obudowy czarny 

 

System operacyjny: 

 

 Zainstalowany lub preinstalowany system operacyjny 64bit, w pełni 

spolszczony. System operacyjny klasy PC, nie wymagający aktywacji za 

pomocą telefonu lub Internetu, musi spełniać następujące wymagania, 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  

 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.  



 
 

 
               FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI                                                       INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

 

 
BIURO PROJEKTU 

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
UL. FARNA 8, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Tel.: 44 732 18 08, Fax: 44 732 18 48  
       e-mail: erodzina@piotrkow.pl 

      

 Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń 
przez Internet.  

 Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego 
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny 
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – 
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.  

 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.  

 Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z 
wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa 
języka polskiego.  

 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.  

 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.  
 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.  
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 Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub 
programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie 
aplikacji działających we wskazanych środowiskach.  

 Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – 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.  

 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.  

 Udostępnianie modemu.  
 Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, możliwość zapisu 
w lokalizacjach sieciowych.  

 Możliwość przywracania plików systemowych.  
 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą 

na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).  

 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu 
numerów identyfikacyjnych sprzętu).  

 

Gwarancja producenta: Na okres  co najmniej  24 miesięcy - świadczonej  w siedzibie 

Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie 

producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - 

wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca. Czas 

reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego 

dnia roboczego. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, 

zamawiającemu  musi zostać dostarczony komputer zastępczy. Naprawy 

gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 

 
Rękojmia:           Min 36 miesięcy door-to-door  
 
Serwis:           Zamawiający wymaga aby serwis był realizowany przez producenta 
                                                         serwisowego producenta oferowanego sprzętu  
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Zestawienie ogółem: 

L.P. Podzespół Ilość (szt.) 

1. Urządzenie wielofunkcyjne 104 

2. Zestaw komputerowy 6 

 

 

Uwaga! 

Oferowane komputery muszą być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi oraz 

posiadać oznakowanie CE. Sprzęt i oprogramowanie powinny być fabrycznie nowe i nienoszące śladów 

użytkowania. 

Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami ustalonymi przez 

Zamawiającego w specyfikacji technicznej, załączając do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


