
 

Zał. nr 1  

 

Minimalne parametry sprzętu i oprogramowania do wykorzystania przy przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i 

oprogramowania 

 

 

L.p. Przedmiot 

zamówienia 

Minimalne parametry sprzętu komputerowego i oprogramowania  

1 Laptop 14”  a) pamięć ram: minimum 16 GB DDR4 z możliwością rozbudowy 

do 32GB, 

b) procesor: minimum 4 rdzeniowy lub więcej, osiągający minimum 

6,483 w teście CPU Benchmark, posiadający minimum 8 

procesorów logicznych lub więcej, 

c) dysk SSD NVMe o pojemności minimum 240GB, 

d) karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany 

mikrofon, wbudowana kamera, 

e) wyposażenie minimum: wyjście 1xHDMI, minimum 2xUSB 

minimum 3.1 Gen1 lub wyżej, minimum 1xUSB-C 3.1 Gen 1 lub 

wyżej (z obsługą DisplayPort i Power Delivery), Ethernet RJ-45 

zintegrowany z płytą główna, dedykowane złącze stacji dokującej 

(w przypadku braku dedykowanego złącza dopuszczalne 

dokowanie przez port USB typ C, realizujące jednocześnie 

funkcję ładowania laptopa oraz przesyłu obrazu), 

f) komunikacja: wifi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 

g) matryca IPS: wielkość w zakresie 13,5-15,0”, rozdzielczość 

nominalna – min. 1920x1080px, 

h) karta grafiki osiągająca minimum 888 punktów w teście Passmark 

G3D Mark, 

i) czytnik kart pamięci, smartcard, 

j) klawiatura typu QWERTY, występowanie dwóch klawiszy ALT, 

zintegrowane podświetlenie w klawiaturze zwiększające 

widoczność podczas pracy w słabym oświetleniu lub jego braku, 

k) zabezpieczenie: zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform 

Module (TPM) w wersji minimum 2.0, wbudowany czytnik linii 

papilarnych, 

l) rok produkcji minimum od 2020r., 

m)  obudowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia, 

n) licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro x64 

PL, klucz trwale zaszyty w bios lub z licencją na czas 

nieokreślony w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem 

sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji 

państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji 

pochodzących z rynku wtórnego. Możliwość aktualizacji do 

Windows 11, 

o) certyfikaty i standardy: 



 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu w zakresie usług 

wsparcia klienta, certyfikat ISO14001 dla producenta sprzętu lub 

dokument równoważny. 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć skan lub link do strony) 

 

2 Torba na laptop 

14” 

Torba do laptopa 14” z pozycji 1  – pasująca rozmiarem do 

dostarczonych laptopów, posiadająca oddzielną przegrodę na 

dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię i uchwyt, 

zapinana na zamek błyskawiczny, Torba posiadająca zwiększoną 

odporność na wilgotność, torba musi być opcją producenta. 

3 Stacja dokująca / 

replikator portów 

do notebooka z 

zasilaczem 

a) do obsługi laptopów z przedmiotu zamówienia, umożliwiających 

bezpośrednie włączenie zasilania notebooka. 

b) możliwość podłączenia 3szt. monitorów, jednocześnie 2szt. 

monitorów z przedmiotu zmówienia w rozdzielczość 2560 x 1440 

(WQHD) do 3 840 x 2 160 pikseli przy 60 Hz 

c) posiadająca minimum złącza takie jak: 1x USB typu C, 2 x 

DisplayPort, USB-C z displayPort,  3 x USB 3.0 lub wyżej, 1x 

Combo Mikrofon/słuchawki, 1 x HDMI 1x RJ45 LAN, 

d) w zestawie z przewodem USB-C, do podłączenia z laptopami z 

pozycji 1 , oraz zasilaczem minimum 90W 

4 Dedykowany 

zestaw 

bezprzewodowy 

klawiatura 

+ mysz  

a) klawiatura bezprzewodowa typu QWERTY z klawiszami 

numerycznymi, klawiatura odporna na zachlapania, posiadającą 

lampkę kontrolną włączonego lub wyłączonego (on/off) CapsLock 

i NumLock na klawiaturze. zasilana akumulatorki typu AA  lub 

AAA, 

b) mysz optyczna bezprzewodowa z czujnikiem lasera minimum 

1600 dpi i 4-kierunkowemu kółku przewijania, posiadająca 

maksymalnie 5 przycisków, zasilana przez akumulatorki typu AA  

lub AAA, 

c) zestawie z w nano odbiornikiem USB 

d) interfejs minimum 2,4 GHz 

e) obsługiwana przez system operacyjny Microsoft Windows 10 

5 Uchwyt na 2szt. 

monitorów 

a) uchwyt na 2szt. monitorów 27 lub 28” z przedmiotu zamówienia, 

b) możliwość zamontowania monitorów o wadze do 9kg na każdym 

uchwycie, 

c) szerokość ramion pozwalająca na umieszczenie równoległe obu 

monitorów obok siebie, 

d) podłączenie do blatu biurka o gr. ok 3cm, 

e) regulacja monitora w pionie +35,-35 stopni, 

f) regulacja monitora w poziomie +45,-45 stopni, 

g) możliwość obrotu monitora pionowo lub poziomo 

h) kąt obrotu stojaka +90, -90 stopni,  

i) regulacja wysokości monitora co najmniej 20cm, 

j) elementy montażowe monitora w zestawie, 

k) możliwość ukrycia przewodów w uchwycie 

6 Monitor 27 cali – 

2 szt. 

a) matryca przeciwodblaskowa IPS, o przekątnej min. 27 cali i maks. 

28 cali, 



b) złącza z przewodami do wideo umożliwiające jednoczesne 

podłączenie obu monitorów do stacji dokującej z przedmiotu 

zamówienia, 

c) rozdzielczość nominalna ekranu min. 2560 x 1440 pikseli, 

d) wsparcie techniczne - na stronie internetowej producenta sprzętu 

muszą być dostępne: 

 informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu, 

 najnowsze sterowniki i uaktualnienia, 

e)z dołączonym przewodem HDMI w standardzie min.v2.0, długość 

przewodu min.1,5m, typ HDMI męskie - HDMI męskie 

f) z dołączonym przewodem DisplayPort w standardzie min.1.4, 

długość przewodu min.1,5m, typ DisplayPort męskie - DisplayPort 

męskie 

g) posiadająca minimum złącza takie jak: 1xHDMI, 1xDisplayPort 

7 Program 

Microsoft Office 

2019 dla 

Użytkowników 

Domowych 

i Małych Firm 

lub równoważny 

Licencja do programu musi być bezterminowa, w polskiej wersji 

językowej, z kluczem aktywacyjnym. Opis wymagań co do programu 

równoważnego znajduje się w Załączniku pn. Opis równoważności 

oprogramowania:  Microsoft Office 2019 dla Użytkowników 

Domowych i Małych Firm 

 

 

8 Drukarka A1 - 

ploter 

Urządzenie umożliwiające drukowanie do formatu A1: 

a) urządzenie musi posiadać możliwość wydruku w rozdzielczości  

minimum 2400x1200 dpi, 

b) szybkość drukowania minimum 2 stron/min. formatu A1 lub 

szybciej. 

c) typ interfejsu komunikacyjnego posiadającego minimum port USB 

(2.0 high speed), przewodowy RJ-45 LAN, Wireless 

bezprzewodowy Wi-Fi 

d) posiadającą pamięć RAM minimum 1GB lub wiecej 

    e) Rozmiary minimalnych obsługiwanych nośników: 

      -podajnik wejściowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm 

      -podawanie ręczne: od 330 x 482 do 610 x 1897 mm 

      -rolka: od 279 do 610 mm 

f)obsługuje następujące standardowe języki drukowania: HP-GL/2, 

HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF. 

g) funkcje minimalne wykończenia dokumentów: 

- Podajnik szczelinowy, rolka podająca, podajnik papieru i 

automatyczna gilotyna pozioma 

h)Posiadające w zestawie minimum startowe zbiorniki z atramentem, 

automatyczny podajnik arkuszy, osłonę rolki, głowicę drukującą, oś 

i) podstawę drukarki z koszem na wydruki 

j)zgodność współpracy z systemem Windows 10 x64bit 

 

9 Słuchawki z 

mikrofonem 

nauszne 

Słuchawki przewodowe, wyposażone w gniazdo jack 3,5mm combo, 

pasmo przenoszenia słuchawek min. 20 Hz,, pasmo przenoszenia 

mikrofonu min. 90 Hz, mikrofon uchylany, jednokierunkowy 



 

W przypadku użycia  do opisu przedmiotu zamówienia nazw własnych - Windows 10 PRO 

pl 64-bit Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy oprogramowania innych 

producentów. Zamawiający wskazuje, że nazwy własne zostały użyte wyłącznie w zakresie 

rozbudowy/uzupełnienia oprogramowania już posiadanego przez Zamawiającego w celu 

zapewnienia bezkonfliktowej współpracy z istniejącą infrastrukturą. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklaracje CE (deklaracja producenta sprzętu 

zgodności  z CE) oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres 

realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD. 

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, 

nieuszkodzony, nieprefabrykowany, kompletny, sprawny techniczne, wolny od wad 

prawnych i fizycznych, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy 

bezpieczeństwa, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Sprzęt, o którym mowa powyżej musi być zgodny z obowiązującymi normami 

wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności z normami  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również spełniać najwyższe standardy 

wynikające z aktualnego stanu wiedzy technicznej, w zakresie spełnienia wymogów 

określonych w tabeli powyżej. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach, oraz 

transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe min. przed czynnikami 

zewnętrznymi i uszkodzeniem. 

Oprogramowanie musi być nowe, nigdy nie instalowane wcześniej na innych komputerach. 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności, stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną  

w zależności od dostarczanej wersji. 

Podane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu są parametrami minimalnymi. 

Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych przez Zamawiającego.  

Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko sprowadzi przedmiot dostawy od 

producenta, opłaci cło, podatki, transport, ubezpieczenie i wszelkie inne koszty związane  

z dostawą. 
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