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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Komputer przenośny - 6 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum czterordzeniowy, minimum 

ośmiowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  

taktowany zegarem co najmniej 1,9 GHz, pamięć podręczna co najmniej 

8MB, lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html) wynik co najmniej 6617 

punktów (wynik na dzień 27.11.2020 - załącznik nr 2A - ranking 

procesorów 

2.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB DDR4, częstotliwość minimum 2666 MHz, 

kompatybilna z płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 

3.  Dysk twardy Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 512 GB M.2 PCIe 

4.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

 

5.  
Wyposażenie 

multimedialne 
Wbudowany mikrofon, głośniki, kamera internetowa 

6.  Zasilanie Bateria minimum 68Wh 

7.  Łączność 

a) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet z wbudowanym portem RJ 

45, lub w pełni kompatybilny adapter producenta 

b) Wbudowana karta sieciowa (Wi-Fi) zgodna ze standardami 

802.11/b/g/n/ac 

c) Wbudowany moduł Bluetooth 

8.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum 1 złącze HDMI.  

 

Porty USB: 

Minimum 4 porty USB, w tym minimum 3 porty USB 3.1 (1 x z funkcją 

PowerShare) i 1 port USB-C z Thunderbolt 3 

 

Pozostałe: 

1x Czytnik kart pamięci micro SD 

1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 

1x SmartCard 

1x RJ-45 LAN 

1x wejście zasilania 

1x Gniazdo blokady Noble 

9.  
System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit lub 

równoważny.  
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10.  Matryca Matryca o wymiarach min. 15,6 ″ z ekranem IPS Full HD 

11.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Warunki dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia pochodziły od producenta stosującego odpowiedni 

poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów 

produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda posiadania 

przez Producenta certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważnego dla 

producenta sprzętu wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” 

Unii Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia były kompatybilne z systemem operacyjnym 

dostarczonym wraz z komputerem przenośnym. 

12.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien być 

świadczony w miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być realizowana w czasie nie 

dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

13.  

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.  



Strona 3 z 3 

                                                              

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu 

 

 


