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ROPS.X.361/5/2012       Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące wraz z dodatkowym kompletem materiałów 

eksploatacyjnych  w ilości 1 szt. 

CPV  30232000-4 - Sprzęt peryferyjny 

30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe 

22600000-6 - Tusz 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, praca w sieci 

2. gwarancja min. 1 roczna gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez 

autoryzowany serwis z możliwością przedłużenia gwarancji do 3 lat w 

przeciągu 31 dni od daty zakupu urządzenia. 

3. technologia druku atramentowa 

4. normatywy czas pracy 25 000 stron A4 / miesiąc 

5. materiały 

eksploatacyjne 

Osobna, wymienna głowica drukująca oraz 4 kolory atramentów 

wymienialnych niezależnie od siebie.  

6. maks. rozmiar nośnika A4 

7. rozdzielczość druku w 

czerni 

min. 1200 x 600 dpi 

8. rozdzielczość druku w 

kolorze 

min. 4800 x 1200 dpi 

9. maks. szybkość druku 

mono 

min. 20 str./min. 

10. maks. szybkość druku 

kolor 

min. 16 str./min. 

11. gramatura papieru 60 - 300 g/m² 

12. druk dwustronny automatyczny moduł druku dwustronnego 

13. wbudowany serwer 

druku 

tak, umożliwiający drukowanie, skanowanie i wysyłanie faksów. 
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14. typ skanera CIS, płaski 

15. rozdzielczość skanera 4800 dpi 

16. głębia koloru 24 bit 

17. obszar skanowania 216 x 356 mm 

18. szybkość kopiarki w 

czerni 

min. 13 str./min. 

19. szybkość kopiarki w 

kolorze 

min. 12 str./min. 

20. rozdzielczość kopiarki min. 1200 x 600 dpi 

21. funkcje specjalne 

kopiarki 

dwustronne kopiowanie, automatyczny podajnik dokumentów 

22. rozdzielczość faksu min. 203 x 98 dpi 

23. funkcje specjalne faksu druk strony w 4 sekundy, opóźnione wysyłanie faksów 

24. interfejs 1x Ethernet 10/100 Mbit, 1x USB 2.0, Wi-Fi 

25. szerokość do 494 mm 

26. głębokość do 413 mm 

27. wysokość do 315 mm 

28. waga do 12.43 kg 

29. inne cechy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 10.9 cm,  czytnik kart pamięci, 

skanowanie, kopiowanie i faksowanie z panelu przedniego, certyfikat 

ENERGY STAR 

30. dodatkowy zestaw 

materiałów 

eksploatacyjnych 

1 dodatkowy oryginalny zasobnik z atramentem w kolorze czarnym 

1 dodatkowy oryginalny zasobnik z atramentem w kolorze cyjan 

1 dodatkowy oryginalny zasobnik z atramentem w kolorze żółtym 

1 dodatkowy oryginalny zasobnik z atramentem w kolorze purpury  
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2. Drukarka monochromatyczna w ilości szt. 2 

CPV  30232000-4 - Sprzęt peryferyjny 

30232110-8 - Drukarki laserowe 

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. funkcje drukarka monochromatyczna 

 gwarancja min. 1 roczna gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez 

autoryzowany serwis z możliwością przedłużenia gwarancji do 3 lat w 

przeciągu 31 dni od daty zakupu urządzenia. 

2. technologia druku laserowa 

3. materiały 

eksploatacyjne 

Scalona kaseta zawierająca zasobnik na czarny toner oraz moduł bębna 

światłoczułego.   

4. nominalna prędkość 

druku 

min. 33 str./min. 

5. rozdzielczość w pionie min. 1200 dpi 

6. rozdzielczość w 

poziomie 

min. 1200 dpi 

7. normatywny cykl 

pracy 

min. 50000 stron A4 / miesiąc 

8. gramatura papieru 60 - 163 g/m² 

9. pojemność podajnika 

papieru 

min. 300 szt. 

10. maks. pojemność 

podajników 

min. 800 szt. 

11. zainstalowana pamięć 256 MB 

12. maks. pojemność 

pamięć 

256 MB 

13. prędkość procesora 800 MHz 

14. maks. rozmiar nośnika A4 

15. złącza zewnętrzne 1x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit 

16. obsługiwane języki zgodne z PCL 6, PCL 5c 

17. emulacje języków PostScript v3 
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18. druk dwustronny tak, automatyczny 

19. szerokość do 365 mm 

20. głębokość do 368 mm 

21. wysokość do 271 mm 

22. waga do 11 kg 

23. dodatkowe informacje Panel sterowania z ekranem dotykowym o przekątnej min 8,89 cm, 1 port USB 

do druku bezpośredniego 

24. Dodatkowy zestaw 

materiałów 

eksploatacyjnych 

1 dodatkowa oryginalna kaseta tonera z bębnem światłoczułym  
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3. Samodzielny serwer wydruku w ilości szt. 2 

CPV  48824000-0 - Serwery drukarek  

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta 

2. interfejsy  1x Ethernet 10/100 Mbit, 1x USB 2.0 

3. obsługa urządzeń Zgodność z szeroką gamą jedno i  wielofunkcyjnych drukarek wyposażonych 

w interfejs USB 

4. obsługa systemów 

operacyjnych 

Zgodność z systemami Windows XP 32Bit, Windows Vista 32bit i 64 bit, 

Windows 7 32 bit i 64 bit 

5. tryb pracy możliwość pracy w roli wirtualnego portu USB udostępniającego drukarkę dla 

komputerów w sieci. 

6. Bezpieczeństwo dostęp do panelu administracyjnego chroniony hasłem.  

7. Zarządzanie zarządzanie przez przeglądarkę sieci Web.  
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4. Pakiet oprogramowania biurowego w ilości szt. 7 

CPV  48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. typ licencji elektroniczna dedykowana dla jednostek budżetowych lub BOX, 

umożliwiająca swobodne przenoszenie oprogramowania pomiędzy różnymi 

stanowiskami komputerowymi  

2. zawarte 

oprogramowanie 

min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej z 

kalendarzem, edytor prezentacji. 

3. obsługa formatów 

plików 

pełna zgodność z obsługą plików utworzonych przy pomocy pakietów MS 

Office 2007 i 2010 w tym pików: .docx, .xlsx, .pptx, .pst 
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5. Pamięć przenośna USB w ilości szt. 4 

CPV  30234600-4 – Pamięć Flash 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja minimum 2 lata gwarancji producenta realizowanej przez producenta lub 

autoryzowany serwis. 

2. złącze USB 2.0 lub USB 3.0 

3. pojemność min. 8 GB 

4. prędkość odczytu min. 30 MB/s 

5. prędkość zapisu min. 15 MB/s 

6. Obsługiwane systemy 

operacyjne 

Linux, MacOS X, Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows 

XP 

7. dodatkowe funkcje urządzenie powinno być wyposażone w zdejmowaną osłonkę złącza USB 

lub dowolny inny mechanizm zabezpieczający złącze na czas transportu  
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6. Laptop z torbą i myszką bezprzewodową w ilości szt. 1 

CPV  30213100-6 - Komputery przenośne 

48620000-0 - Systemy operacyjne 

30237410-6 - Myszki komputerowe 

30237270-2 - Torby na komputery przenośne 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta 

2. przekątna ekranu LCD w zakresie 15 - 15,6 cala 

3. nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 lub 1600 x 900 pikseli 

4. typ ekranu błyszczący lub matowy, podświetlenie matrycy wykonane w technologii 

LED 

5. procesor min. dwurdzeniowy procesor obsługujący technologię Hyper-Threading 

lub trzyrdzeniowy odpowiednik bez technologii HT, uzyskujący w 

testach na stronie, www.cpubenchmark.net – minimum 3500 punktów w 

teście PassMark, obsługujący procedury virtualizacji Intel VT-x lub 

AMD-V lub zgodne 

6. pamięć RAM min. 4 GB typu DDR3 przy zachowaniu 1 slotu wolnego na rozbudowę.  

7. Dysk twardy min. 500 GB, interfejs SATAII lub SATAIII 

8. napęd optyczny DVD+/-RW DL 

9. wyjścia karty graficznej wyjście HDMI, wyjście D-Sub 

10. karta dźwiękowa stereo, wejście mikrofonu 

11. czytnik kart pamięci Secure Digital 

12. komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth 

13. interfejsy min. 2x USB 3.0, łącznie nie mniej niż 3xUSB 

14. dodatkowe 

wyposażenie/funkcjonalność 

wbudowany mikrofon, kamera, pełna klawiatura QWERTY z blokiem 

klawiszy numerycznych 

15. zainstalowany system 

operacyjny 

Zgodny z Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit w zakresie: 

- interfejs w języku polskim; 

- dedykowany do pracy w firmach i instytucjach, 

- pełna współpraca z usługami Microsoft Active Directory w zakresie 

przewidzianym dla komputerów nie będących serwerami; 

- szyfrowanie EFS;  

System operacyjny powinien być na komputerze zainstalowany i 

http://www.cpubenchmark.net/
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aktywowany (jeśli jest to wymagane do jego prawidłowego działania). 

16. szerokość do 390 mm 

17. głębokość do 260 mm 

18. wysokość do 38 mm 

19. waga do 2.7 kg 

20. materiały z których wykonana 

jest obudowa 

tworzywo sztuczne i aluminium 

21. dodatkowa torba na laptopa torba dostosowana do wymiarów proponowanego laptopa, wyposażona 

w odczepiany pasek umożliwiający noszenie torby na ramieniu, 

wyposażona w komorę na komputer oraz osobną komorę na zasilacz i 

mysz 

22. dodatkowa mysz 

komputerowa 

mysz bezprzewodowa, laserowa, wyposażona w min. 1 rolkę 

przewijania, min. 3 klawisze, czułość sensora min. 1000DPI, odbiornik 

umożliwiający podłączenie maksymalnie 6 zgodnych urządzeń 

jednocześnie. 
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7. komputer stacjonarny klasy PC - jednostka centralna z klawiaturą i myszą, bez monitora w ilości 

szt. 5 

CPV  30213000-5 - Komputery osobiste 

48620000-0 - Systemy operacyjne 

30237410-6 - Myszki komputerowe 

30237460-1 - Klawiatury komputerowe 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 3 letnia gwarancja producenta realizowana w systemie On-Site, 

Next Business Day tj. u klienta w przeciągu następnego dnia roboczego 

od zgłoszenia usterki do serwisu producenta.  

2. procesor min. dwurdzeniowy procesor obsługujący technologię Hyper-Threading 

lub trzyrdzeniowy odpowiednik bez technologii HT, uzyskujący w 

testach na stronie www.cpubenchmark.net – minimum 5500 punktów w 

teście PassMark, obsługujący procedury virtualizacji Intel VT-x lub 

AMD-V lub zgodne 

3. pamięć RAM min. 2 GB typu DDR3 przy zachowaniu min 2 slotów wolnych na 

rozbudowę. 

4. dysk twardy min. 500 GB, 7200obr./min. z interfejsem SATAII lub SATAIII 

5. napęd optyczny min. nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA wraz z 

oprogramowaniem niezbędnym do nagrywania płyt CD/DVD 

6. płyta główna komputera płyta główna trwale oznaczona logiem producenta komputera, 

wyposażona w nim 4 sloty pamięci DDR3 min. w 1 gniazdo PCI, 2 

gniazda PCIe x1, 1 gniazdo PCIe x16; dopuszczalne jest ograniczenie 

możliwości rozbudowy do gniazd niskoprofilowych 

7. karta grafiki min. karta zintegrowana wyposażona w min. 256MB pamięci, 

dopuszczalne jest współdzielenie pamięci z pamięcią operacyjną 

komputera 

8. karta dźwiękowa min. podsystem dźwiękowy zgodny z High Definition 

9. karta sieciowa min. interfejs sieciowy obsługujący prędkość 1Gbit/s 

10. zewnętrzne porty 

wyjścia/wejścia 

min 4 porty USB 3.0 i  4 porty USB 2.0, w tym min. 2 porty USB 2.0 

dostępne na przednim panelu, min. 2 porty PS/2m, 1 port VGA i 1 złącze 

DisplayPort,  1 wejście audio i 1 wyjście audio na tylnim panelu, 1 port 

RJ-45, 1 gniazdo słuchawek i 1 gniazdo mikrofonowe dostępne na 

przednim panelu 

11. zasilacz o zadeklarowanej przed producenta sprawności min 90%, wyposażony w 

aktywne filtry PFC, dostosowany do zestawu komputerowego 

http://www.cpubenchmark.net/
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12. zainstalowany system 

operacyjny 

Zgodny z Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit w zakresie: 

- interfejs w języku polskim; 

- dedykowany do pracy w firmach i instytucjach, 

- pełna współpraca z usługami Microsoft Active Directory w zakresie 

przewidzianym dla komputerów nie będących serwerami; 

- szyfrowanie EFS;  

System operacyjny powinien być na komputerze zainstalowany i 

aktywowany (jeśli jest to wymagane do jego prawidłowego działania). 

Dołączony nośnik z oprogramowaniem 

13. obudowa umożliwiająca postawienie w pionie i poziomie, w standardzie Slim 

Tower lub SFF wyposażona w min. 1 zewnętrzną wnękę 5.25 cala i 1 

zewnętrzną wnękę 3.5 cala nie przekraczająca wymiarów  35x39x12 cm 

14. zabezpieczenia 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. 

Wyłączanie portów SATA (przez BIOS), Blokada dysku, 

Włączanie/wyłączanie portów USB (przez BIOS), Sterowanie 

uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach 

wymiennych, Hasło zasilania (przez BIOS), Hasło konfigurowania 

(przez BIOS); Zamek/czujnik pokrywy obudowy, obudowa 

przystosowana do użycia blokady Kensington Lock 

15. waga do 9 kg 

16. klawiatura trwale oznaczona logo producenta, w standardzie QWERTY 

17. mysz trwale oznaczona logo producenta, optyczna lub laserowa, wyposażona 

w rolę przewijania i min 3 klawisze, o czułości min. 800DPI 
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8. 2 portowy przełącznik klawiatura / monitor / mysz w ilości szt. 1 

CPV  31214100-0 – Przełącznik 

 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta 

2. ilość komputerów obsługa 2 komputerów 

3. duplikowane porty Klawiatura PS/2, Mysz PS/2, Monitor VGA/D-Sub 15-pin z rozdzielczością 

min. 1600x900 

4. dodatkowa 

funkcjonalność 

możliwość przełączania komputerów przy pomocy sekwencji klawiszy na 

klawiaturze, "plug and play" - możliwość podłączania i odłączania 

komputerów bez konieczności wyłączania ich, działanie urządzenia bez 

konieczności podłączania dodatkowego zasilania. 
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9. Monitor LCD w ilości szt. 3 

CPV 30231300-0 - Monitory ekranowe 

 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 3 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez 

serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta, 

gwarancja producenta na 0 martwych pikseli 

2. przekątna ekranu LCD min. 20 cali 

3. nominalna rozdzielczość LCD min. 1600 x 900 pikseli 

4. typ ekranu wykonany w technologii TN lub IPS z podświetlaniem CCFL lub LED 

5. jasność min. 250cd/ m² 

6. kontrast min. 1000:1, 30 000:1 ACR  

7. maks. częst. odchylania 

pionowego 

min. 75 Hz 

8. maks. częst. odchylania 

poziomego 

min. 83kHz 

9. wielkość plamki 0.28 mm 

10. czas reakcji plamki do 2 ms  

11. kąty widzenia w pionie i 

poziomie 

min. 160 ° 

 

12. ilość wyświetlanych kolorów 16.7mln 

13. interfejsy 1x D-Sub 15-pin, 1x cyfrowe DVI, 1x wejście audio 

14. dodatkowe wyposażenie głośniki 2x min 1 W, pivot - możliwość obrócenia ekranu o 90 stopni, 

kompatybilność z Kensington Lock, VESA 100 mm 

15. waga do 7 kg 
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10. serwer w obudowie RACK bez oprogramowania , w ilości szt. 1 

CPV  48822000-2 - Serwery  

48822000-6 - Serwery komputerowe 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 3 letnia gwarancja producenta realizowana w systemie On-Site, 

Next Business Day tj. u klienta w przeciągu następnego dnia 

roboczego od zgłoszenia usterki do serwisu producenta.  

2. obudowa Obudowa trwale oznaczona logo producenta, o wysokości 

maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z 

zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów 

serwisowych, bez konieczności stosowania dodatkowego podparcia 

w pozycji wysuniętej, umożliwiająca montaż do 8 dysków twardych 

typu hot swap dostępnych z frontu obudowy, wyposażona w 

wysuwany panel diagnostyczny sygnalizujący stan pracy 

komponentów serwera w tym zasilaczy, banków pamięci i 

procesorów. Głębokość po zamontowaniu w szafie nie może 

przekraczać 78 cm. 

3. płyta główna trwale oznaczona logo producenta komputera, obsługująca min. 2 

procesory, wyposażona w min. 2 wewnętrzne złącza PCI-e gen2 

4. obsługa pamięci min. 18 banków pamięci RAM z obsługą łącznie min. 384GB 

pamięci operacyjnej 

5. interfejsy sieciowe min. 4 wielofunkcyjne porty 1Gbit obsługiwane przez min. 2 

dedykowane układy 

6. zarządzanie infrastrukturą dedykowany interfejs sieciowy umożliwiający dostęp do maszyny 

przez wirtualizację m.in. klawiatury, myszy i monitora oraz portów 

USB w czasie normalnej pracy, udostępniający awaryjny system 

umożliwiający diagnostykę maszyny w przypadku awarii głównego 

systemu operacyjnego 

7. kontroler pamięci masowej zainstalowany sprzętowy kontroler RAID SATA/SAS wyposażony 

w min. 256MB dedykowanej pamięci RAM, obsługujący min. 8 

dysków twardych, obsługujący min. następujące tryby  RAID 0/1, 

1+0, 5, 50, oraz z opcjonalną możliwością pracy w RAID 6 i 60.  

8. Zainstalowana pamięć operacyjna min. 6GB DDR3 ECC 

9. Zainstalowany procesor min. 1 procesor dedykowany do serwerów, taktowany zegarem min. 

2.4GHz, posiadający min. 6 rdzeni, oraz min. 12MB pamięci 

podręcznej Cache.  

10. Zainstalowane dyski twarde min. 4 dyski o pojemności 500 GB, 7200 obr/min. w rozmiarze SFF 

(2.5cala) zgodne z zainstalowanym kontrolerem pamięci masowej,  
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11. Zasilacze min. dwa 460W zasilacze o sprawności deklarowanej przez 

producenta min. 92%, z możliwością podłączania i odłączania 

podczas pracy serwera 

12. informacje dodatkowe port dsub 15-pin i 1x USB2.0 dostępne z przedniego panelu 
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11. Laptop w ilości szt. 1 

CPV  30213100-6 - Komputery przenośne 

48620000-0 - Systemy operacyjne 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta 

2. przekątna ekranu LCD w zakresie 15 - 15,6 cala 

3. nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 

4. typ ekranu błyszczący lub matowy, podświetlenie matrycy wykonane w technologii 

LED lub CCFL 

5. procesor min. dwurdzeniowy procesor, uzyskujący w testach na stronie, 

www.cpubenchmark.net – minimum 2250 punktów w teście PassMark 

6. pamięć RAM min. 4 GB typu DDR3 przy zachowaniu 1 slotu wolnego na rozbudowę.  

7. Dysk twardy min. 500 GB, interfejs SATAII lub SATAIII 

8. napęd optyczny DVD+/-RW DL 

9. wyjścia karty graficznej wyjście HDMI, wyjście D-Sub 

10. karta dźwiękowa stereo, wejście mikrofonu 

11. czytnik kart pamięci Secure Digital 

12. komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth 

13. interfejsy min. 1x USB 3.0, łącznie nie mniej niż 3xUSB 

14. dodatkowe 

wyposażenie/funkcjonalność 

wbudowany mikrofon, kamera, pełna klawiatura QWERTY z blokiem 

klawiszy numerycznych 

15. zainstalowany system 

operacyjny 

Zgodny z Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit w zakresie: 

- interfejs w języku polskim; 

- dedykowany do pracy w firmach i instytucjach, 

- pełna współpraca z usługami Microsoft Active Directory w zakresie 

przewidzianym dla komputerów nie będących serwerami; 

- szyfrowanie EFS;  

System operacyjny powinien być na komputerze zainstalowany i 

aktywowany (jeśli jest to wymagane do jego prawidłowego działania). 

16. szerokość do 390 mm 

17. głębokość do 260 mm 

18. wysokość do 38 mm 

http://www.cpubenchmark.net/
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19. waga do 2.9 kg 

20. materiały z których wykonana 

jest obudowa 

tworzywo sztuczne i aluminium 
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12. Skaner płaski w ilości szt. 1 

CPV  30216110-0 – Skanery komputerowe 

48313000-5 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) 

 

 

 

 

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. gwarancja min. 2 letnia gwarancja producenta urządzenia, realizowana przez serwis 

producenta lub serwis autoryzowany przez producenta 

2. typ skanera skaner płaski 

3. interfejs komunikacyjny min. USB 2.0 

 maksymalna szerokość 

skanowania  

min. 216 mm 

4. maksymalna długość 

skanowania 

min. 356 mm 

5.  element światłoczuły CCD 

6. rozdzielczość optyczna w 

pionie 

min. 4800 dpi 

7. rozdzielczość optyczna w 

poziomie 

min. 9600 dpi 

8. wewnętrzna głębia koloru 48 bit 

9. zewnętrzna głębia koloru 48 bit 

10. dodatkowe oprogramowanie OCR (umożliwiające konwersję skanowanego 

dokumentu na dokument tekstowy) dołączone w zestawie. 


