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Koniecpol, 23.02.2017 r. 

 
INFORMACJA 

 
dla Wykonawców nr 1 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
„Zakup sprzętu informatycznego  w ramach projektu pn. Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – 

szansą na nowoczesność” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje 
SIWZ: 
 
 
Pytanie 1 : 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: 
TAK 
 
Pytanie 2 : 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 
Odpowiedź: 
Nie 
 
Pytanie 3 : 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)? 
Odpowiedź: 
TAK – jeżeli wykonawca zdecyduje się na zaoferowanie oprogramowania  firmy Microsoft 

 
Pytanie 4 : 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego 
oprogramowania jeżeli będzie to konieczne. W przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności 
dostarczonego oprogramowania zostaną wdrożone wszelkie procedury wynikające z KC i KK 
 
Pytanie 5 : 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4 

 
 
Pytanie 6 : 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne przedstawienie testów dotyczących oferowanego : 
 
Procesor wielordzeniowy osiągający w tecie PassMark CPU Mark wynik min. 5300 punktów według 
wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 20/09/2016. 
w stosunku do zapisów: 
Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2014: 
-  Overall Rating- co najmniej wynik 1330 punktów, 
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-  Media Creation- co najmniej wynik 1335 punktów, 
-  Office Productivity - co najmniej wynik 1270 punktów, 
-  Data/Financial Analysis - co najmniej wynik 1410 punktów. 
Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iteracji na komputerze o 
konfiguracji oferowanej. 
Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora 
oferowanego @ 60Hz. 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z 
przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony . 
Żądanie przez Zamawiającego przedstawienia wyników testów opartych o oprogramowanie BAPCO wskazuje na 
preferowanie konkretnego produktu, wykluczając jednocześnie produkty konkurencyjne, co uniemożliwia 
złożenie oferty konkurencyjnej . 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie jako równoważne 
 
Pytanie 7 : 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z drugim dyskiem min. 1000 GB SATA wewnętrznym ? 
Odpowiedź: 
NIE 
 
Pytanie 8 : 
Czy Zamawiający dopuści zapis dot. obudowy, która musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), zastępując „oraz" 
wyrazem „lub" ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie jako równoważne 
 
Pytanie 9 : 
Czy Zamawiający uzna jako równoważne zapisy dotyczące BIOS następującej treści /dot. oferowanych 
komputerów/ : 
BIOS zgodny ze specyfikacją UEF1, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę 
producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 
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 komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
-  ilości i prędkości pamięci oraz sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
-  typie procesora wraz z informacją o jego prędkości i wielkości pamięci cache L2 i L3, 
-  pojemności zainstalowanego dysku twardego 
-  rodzajach napędów optycznych 
-  MA C 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 ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 
nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika 
(bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle 
administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego.. 
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, 
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch tiybach: codziennie lub w 
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wybrane dni tygodnia? 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość 
włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) oraz funkcji VT dla 
Direct I/O 
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, tylko portów 
znajdujących się na przednim panelu, tylko portów znajdujących się na tylnym panelu obudowy? 
Odpowiedź: 
BIOS zaoferowany przez Wykonawcę może posiadać funkcje zaproponowane w powyższym pytaniu. 
 
Pytanie 10 : 
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty deklaracji zgodności CE w języku angielskim ? 
Odpowiedź: 
TAK 
 
Pytanie 12 : 
Czy Zamawiający usunie zapis : 
„Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności co najmniej 32 GB na okres co najmniej jednego 
roku wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze." ??? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 13 : 
Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny monitor o następujących parametrach : 
 

 

 

Nazwa komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu 
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 

23” 

Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,266 mm 
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Odpowiedź: 
NIE 
 
Pytanie 14 : 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanych /dedykowanych/ głośników ? 
Odpowiedź: 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy (maksymalnie) 6 ms (gray to gray) 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 
Gama koloru 

min. 82% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) 
Częstotliwość odświeżania poziomego 30-83 kHz 

Częstotliwość odświeżania pionowego 56-76 Hz 

Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni 

Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm 
PIVOT Tak 

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 
Podświetlenie System podświetlenia LED 

Zużycie energii 

Typowo 18W, maksymalne 38W, czuwanie mniej niż 0,3W 
Bezpieczeństwo 

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 
Złącze 1 x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x HDMI (v1.4), 
1 x złącze DisplayPort (v1.2) 
2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
1 USB 3.0 port - upstream 
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) 

Gwarancja 

5 lat na miejscu u klienta 
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. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Gwarancja zero martwych pikseli 

Certyfikaty 
ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 
httn://tco.briuhtlv.se/nls/nvD/ltco search 

Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej 

Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm 
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 
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NIE 
 
 
Pytanie 15 : 
Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny laptopa 0 następujących parametrach - z zewnętrznym napędem 
optycznym, zewnętrznym dyskiem min. 1000 GB w obudowie USB 3.0 

1.  Wyposażeniem dodatkowym (torba, mysz) wg wytycznych w SIWZ : 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla 
potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz 
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Przekątna Ekrenu Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o 
rozdzielczości: 17.3" FHD IPS (1920x1080) Anti-Glare 
Wide View z Premium Panel Guarantee LED-backlit 
(72% color gamut), jasność min. 300 nits, kontrast 
500:1, maksymalny rozmiar pixel’a matrycy 0,200 mm, 

Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności 
PassMark Performance Test co najmniej wynik 5800 
punktów Passmark CPU Mark. 
Wynik dostępny na stronie : 
http: / /www.Dassmark.com/products/pt.htm 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset 
dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie 
producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji 
nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

Pamięć RAM 8GB (2x4096MB) DDR4 SDRAM 2133MHz możliwość 
rozbudowy do min 32GB, 

Pamięć masowa min. 2.5” 256GB 
Kontroler pamięci masowej musi umożliwiać 
skonfigurowania RAID 0,1,5 
Oferowany komputer musi umożliwiać montaż trzech 
dysków i skonfigurowania w RAID 

Karta graficzna Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 
min. 2GB DDR5, z maksymalna rozdzielczością cyfrowo 
4096x2lóOićiSOHz, wspierająca DirectX 12, OpenGL 4,4 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co 
Klawiatura Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna, min. 100 klawisze, wydzielona z 

prawej strony klawiatura numeryczna, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem 

z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, 

(układ US - QWERTY), 

Multimedia dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W. 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy 

wbudowane w obudowę matrycy. 

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 

1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Min. 6-cell [min. 72Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w 

czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 240W, 

Waga i wymiary Szerokość: max 417 mm Wysokość: max 36 mm Głębokość: max 282 mm Waga max 

4kg z baterią 6-cell 

http://www.dassmark.com/products/pt.htm
http://www.dassmark.com/products/pt.htm


Znak sprawy: ZP. 271.1.2017 
 
Obudowa Szkielet obudowy wykonany z wzmocnionego włókna węglowego, zawiasy notebooka 

wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące 

klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka 

min 180 stopni. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 

poszczególnych komponentów systemu). 

BIOS 

  
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana 

pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego 

zintegrowanego ( wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

■ wersji BIOS, 

■ nr seryjnego komputera, 

■ numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile 

został wpisany, jeśli brak - wymaga się wolnego pola) 

■ dacie produkcji komputera 

■ dacie wysyłki komputera z fabryki 

• serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji 

w fabryce 

■ całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

■ dostępnej dla systemu pamięci RAM, 

■ prędkości zainstalowanej pamięci RAM 

■ technologii wykonania pamięci RAM 

sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bankzintegrowanego ( 

wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

■ wersji BIOS, 

■ nr seryjnego komputera, 

■ numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli 

brak - wymaga się wolnego pola) 

■ dacie produkcji komputera 

■ dacie wysyłki komputera z fabryki 

• serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce 

■ całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

■ dostępnej dla systemu pamięci RAM, 

■ prędkości zainstalowanej pamięci RAM 

■ technologii wykonania pamięci RAM 
■ sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank 
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 A,B,C i D ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości 

pamięci pozostałe banki wolne ) 
■ typie zainstalowanego procesora 
■ liczbie rdzeni procesora 
■ numerze ID producenta procesora ( w celu 
weryfikacji partii zainstalowanych procesorów ) 
■ minimalnej prędkości zegara procesora 
■ maksymalnej prędkości zegara procesora 
■ wielkości pamięci podręcznej procesora L2 
cache 
■ wielkości pamięci podręcznej procesora L3 
cache 
■ czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze 
technologia wielowątkowości 
■ technologii 64-bit procesora 
■ zainstalowanych i podpiętych HDD 
■ kontrolerze video [dotyczy tylko zintegrowanej 
karty] 
■ wersji BIOS kontrolera video 
■ pamięci kontrolera video przydzielonej na 
poziomie BIOS’u 
■ typie zainstalowanego w komputerze panelu 
LCD ( wielkość matrycy w calach ) 
■ natywnej rozdzielczości zainstalowanego w 
komputerze panelu LCD 
■ kontrolerze audio 
■ zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w 
wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) 
■ zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w 
wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) 
■ zainstalowanym modemie dla internetu 
bezprzewodowego, 
(jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się 
puste pole) 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z USB 
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 
oraz możliwość ustawienia następujących zależności 
pomiędzy nimi. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności 
pomiędzy hasłem administratora a hasłem 
systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu 
hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany 
hasła systemowego i hasła dla dysku twardego ( o ile 
zostało zdefiniowane przez administratora) 
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty 
sieciowej LAN Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 
Możliwość włączenia/wyłączenia portu równoległego 
oraz portów PS2 osiąganego za pomocą stacji dokującej 
[funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale 
aktywna przy wpiętym komputerze do dedykowanej 
stacji dokującej], 
Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego 
osiąganego za pomocą stacji dokującej [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS 



Znak sprawy: ZP. 271.1.2017 
 
 Możliwość włączenia/wyłączenia technologii 

raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku 
twardego podczas uruchamiania systemu, technologia 
ta jest analizą samokontrolną, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego 
kontrolera USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia portu Typ-C, (funkcja 
zaimplementowana w BIOS na stałe, aktywna przy 
zainstalowanym złączu), 
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego 
kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia głośników 
Możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu
 (funkcja 
zaimplementowana na stałe, dostępna przy 
zainstalowanej kamerze) 
Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia 
wbudowanego w klawiaturę [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym 
podświetleniem], 
Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń : 
-  czujnika upadku HDD 
-  kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w 
BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze], 
-  czytnika multimedialnych kart, 
Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w 
opcji tylko odczyt, 
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia 
baterii Możliwość włączenia/wyłączenia 
funkcjonalności Wake On LAN/WLAN 
-  zdalne uruchomienie komputera za 
pośrednictwem sieci LAN i WLAN 
-  min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko 
WLAN, LAN oraz WLAN, 
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku 
twardego, 
Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, 
oddzielnie dla baterii i dla zasilacza, 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia 
Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym VMM] 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia 
funkcji VT dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na 
stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni 
wspierającym funkcję VT dla Direct I/O] 
Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na 
ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla 
starszych, mających problemy z nowymi procesorami, 
wymagane min. dwa tryby: 
-  aktywny jeden rdzeń 
-  aktywne dwa rdzenie 
-  aktywne trzy rdzenie 
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, 
która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości 
mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą 
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 Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji 

procesora, która automatycznie zwiększa wydajność 
obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja 
zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy 
procesorze w pełni wspierającym], 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego 
przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość 
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu 
diagnostyczno-zarządzającym. 
-  Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
-  Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji : 
minimalnej - następuje skrócony czas rozruchu 
komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji 
konfiguracji sprzętowej gruntownej - podczas rozruchu 
komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja 
konfiguracji sprzętowej 
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość 
przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury 
POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 
Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie 
wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie 
podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 
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. 
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 włączenia/wyłączenia funkcji 
umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS, 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia 
recoveiy BIOS na dysku twardym, 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego 
czyszczenia zawartości dysku twardego przy 
ponownym bootowaniu - JEDEC. Oferowany BIOS musi 
posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą 

menu szybkiego boofowania które umożliwia min. : 

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD 

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, 

CDRW-USB 

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej 

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po 

zainstalowaniu karty SD w czytniku) 

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego 

- wejścia do BIOS 

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego 

- zmiany sposobu boofowania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez 

konieczności wchodzenia do BIOS. 

dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja 

automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym 

zarządzaniem ) 

Certyfikaty Certyfikat IS09001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

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 Potwierdzenie kompatybilności komputera na 

stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową (wydruk ze 

strony) EnergyStar 6.1 - Załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy 

opatrzone numerem postępowania i poparte oświadczeniem producenta. 
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Ergonomia 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 18dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy 

opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) 

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu 

wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 

funkcjonalność : 

wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnym dla : 

- płyty głównej, 

- pamięci 

- HDD 

- kamery 

- modemu 3G/LTE 

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności: 

- ilości wykonanych cykli ładowania baterii 

- temperaturze baterii 

- podanej w % wartości żywotności baterii/ 

- Test podzespołów : 

- test podpiętych kabli, 

- test magistrali PCIe 

- test matrycy LCD, 

- test głośnika 

- test dysku twardego 

- test partycji rozruchowej systemu OS 

- test portów USB 

- test kamery 

- test karty graficznej 

- test baterii 

- test zasilacza 

- test wentylatora procesora 

- test procesora 

- test pamięci 
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod 

sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego min.: 

- awarii procesora, 

- błędu pamięci, 

- problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD, 

- awarii karty graficznej, 

- awarii portów USB, 

- braku pamięci, 

- problemu z panelem LCD 

-  problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia 

układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym 

przy użyciu klucza sprzętowego. 
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w 

dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Czytnik SmartCard Złącze typu 

Kensington Lock 



Znak sprawy: ZP. 271.1.2017 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
dodatkowe 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji 

systemu i jego zasobów umożliwiające : 

- określenie preferencji aktualizacji 

- ustawienie priorytetu aktualizacji 

- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników, 
Dostępne dla oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną 

licencją czasowo 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, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: 
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 
c.  priorytecie aktualizacji 
d.  zgodność z systemami operacyjnymi 
e.  jakiego komponentu sprzętu dotyczy 

aktualizacja 
f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z 
informacjami jak powyżej od punktu a do 
punktu e. 

-  wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na 
krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), 
rekomendowane i opcjonalne 

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji 
automatycznego restartu w przypadku kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która 
tego wymaga. 

-  rozpoznanie modelu oferowanego komputera, 
numer seryjny komputera, informację kiedy 
dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z 
uwzględnieniem daty ( dd- mm-rrrr ) 

-  sprawdzenia historii upgrade’u z informacją 
jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( 
dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 

-  dokładny wykaz wymaganych sterowników, 
aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej 
obecnie wersji dla oferowanego komputera z 
możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 

-  raport uwzględniający informacje o : 
sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , 
zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym 
rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach 
podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość 
exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu 
spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi 
zawierać z dokładną datą ( dd- mm-rrrr ) i godziną z 
podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 
czasowym do min. 1 roku. 

Dostępne oprogramowanie producenta komputera z 
licencją bezterminową dedykowane dla zarządzania 
baterią, dostępne z poziomu system operacyjnego dla 
użytkownika oraz dla administratora z poziomu 
zdalengo zarządzania bez potrzeby konfigurowania 
ustawień w BIOS. 
Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej 
odczytanie Informacji o : 
Żywotności baterii 
% (procentowym) statusie naładowania baterii 
Ustawionej opcji zarządzania baterią w BlOS’ie 
Numerze seryjnym baterii Musi umożliwiać 
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 - możliwość ustawienia zakresu czasowego pracy 
tylko na zasilaniu sieciowym mimo naładowania baterii 
w 100%, bez włączania ładowania i doładowywania, 

-  możliwość ustawienia zakresu czasowego 
pracy tylko na zasilaniu sieciowym wraz z 
jednoczesnym ładowaniem baterii. 
Musi posiadać Możliwość ustawienia automatycznego 
przywrócenia zasilania sieciowego w' przypadku 
osiągnięcia krytycznej % wydajności baterii określonej 
przez administratora bądź użytkowanika 
Zarządzanie termiczne odpowiedzialne za wydajność 
procesora, głośność pracy wentylatora oraz 
kontrolowanie za pomocą czujnika termicznego 
wewnętrznej temperatury 
-                możliwość ustawienia opcji w minimum 
czterech wariantach (np. zrównoważony, chłodzenie, cichy bądź 

wydajny) zdefiniowanych przez oprogramowanie 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : lxminiDP1.2 lx HDMI 1.4 

- lx RJ-45 (10/100/1000) 

- 4x USB 3.0 

- czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0 

- czytnik kart SmartCard 

- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo 

- Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej f nie 

dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port 

USB ] 

- port zasilania 

- modluł na karty microSIM zainsralowany w płycie głównej 

- moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi 

- touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

- Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci 

WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 AC , 

Warunki gwarancyjne 
Co najmniej 5-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta z czasem 

reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku wymiany dysku 

twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego - wykonawca przedstawi 

oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość 

szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - Zamawiający wymaga 

dedykowanego portalu producenta sprzętu, który umożliwi zamawianie części 

zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i 

procesu diagnostyki i skrócenia czasu uśnięcia usterki. 

Portal ma zapewnić dostęp do bazy wiedzy i narzędzi wsparcia technicznego. Firma 

serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta komputera. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 

Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

 
 
Odpowiedź: 
NIE   
 
Pytanie 16 : 
Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny laptopa o następujących parametrach — z zewnętrznym dyskiem 
min. 2000 GB w obudowie USB 3.0 i wyposażeniem dodatkowym (torba, mysz, stalowa linka) wg wytycznych w 
SIWZ : 

Komponent / cecha  

Minimalne wymagania  
Producent  
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Nazwa 
Typ urządzenia 

Komputer przenośny z możliwością przekształcenia w tablet, tj.: konwertowalny, wyposażony w ekran, który jest obracany i możliwy do 

obracania o 360 stopni, z pracą w trybie tabletu. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu oraz part numberu, jeżeli posiada. 

Ekran 15,6" o rozdzielczości: (1980x1080) FHD z podświetleniem LED, z matrycą dotykową 
Wydajność 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 5370 punktów Passmark CPU Mark. 

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm , mikroukład zintegrowany w 

procesorze 

Pamięć RAM 16GB. Min. dwa gniazda SODIMM, dwukanałowa pamięć DDR4 
Pamięć masowa Dwa dyski, w tym: 

jeden o pojemności co najmniej 256GB SSD 

Jeden zewnętrzny dysk 2000 GB SATA 2,5" (zewnętrzny, w obudowie, USB3.0 W ofercie należy podać technologię 

oferowanych dysków (HDD/SSD) i ich pojemność. 
Karta graficzna 

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 820 punktów w G3D Rating, wynik 

dostępny na stronie: http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu list.php. 

Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie cieczą, tabliczka dotykowa 
Multimedia 

karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki 0 średniej mocy 2 W. 
Zestaw mikrofonów cyfrowych w zestawie kamery. 
Regulacja głośności : Skróty klawiaturowe do sterowania odtwarzaniem i przyciski regulacji głośności 
Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy 

Bateria i zasilanie 

„inteligentny” litowo-jonowy min. 38 Wh Zasilacz dedykowany przez producenta. 
Waga i wymiary 

Waga max 3 kg 
Konwertowalny ultrabook posiadający po złożeniu wysokość maksymalnie 25 mm. 

Obudowa Lampka zasilania i stanu akumulatora / lampka aktywności dysku twardego.  

Certyfikaty 

• Deklaracja zgodności CE. 

• Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę 

oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym. 

• Certyfikat EnergyStar 6.0 - oferowany model komputera musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie wvvvv.enerevstar.aov 
Ergonomia 

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 22dB (do oferty należy dołączyć raport badawczy sporządzony przez polską 
 akredytowaną jednostkę lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta). 

Bezpieczeństwo Złącze (gniazdo) linki antykradzieżowej. 

http://www.passmark.com/products/pt.htm
http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu
http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu
http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu
http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu
http://vvww.videocardbenchn1ark.net/2pu
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System operacyjny Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. 
3. 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. 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. 
6. zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Pług 

&Play, Wi-Fi). 
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D. 
11. Zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 

dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 
14. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, 

poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 
16. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
17. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie (aktualizacje dostępne u producenta 

nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych). 
18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 

użytkownika. 
19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 

funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w 

sposób centralny; 
24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 
25. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
26. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania 

raportów z ustawień polityk. / 
27. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach. 
28. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
29. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania 

problemu z komputerem. 
30. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
31. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w  całości 

poprzez sieć komputerową. 
32. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
33. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający 

większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 

katalogowe. 
36. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
37. Możliwość przywracania plików systemowych. 
38. 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.). 
39. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu). 
40. Najnowsza dostępna wersja na rynku. 
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Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta umożliwiające utworzenie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej. 
Oprogramowanie producenta do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania producenta jak i sterowników dziejąca w 

tle. 
Oprogramowanie producenta komputera służące do rozpoznawania niezależnych gestów wykonywanych jednym, dwoma i trzema palcami 

na zintegrowanym Touchpadzie. Pozwalające na automatyczne wyłączenie zintegrowanego Touch pada w momencie podpięcie 

zewnętrznej myszki do portu USB. 
Oprogramowanie producenta komputera informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarciem w 

wtyku zasilającym. 
Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział 

Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe - skanery, drukarki itd, inne urządzenia), umożliwiające analizę systemu w 

celu zdiagnozowania potencjalnych usterek (CPU,GPU, HDD, RAM). 
Oprogramowanie producenta komputera zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejsem 

użytkownika. 
Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w 

przypadku gdy notebook jest wyłączony i w trybie hibernacji. 
Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności co najmniej 32GB na okres co najmniej jednego roku wraz z 

oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze. 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : 

- 1 x HDM1, 

- lx USB 3.0, 

- lx USB 2.0, v 

lx USB 3.0 z funkcją PowerShare, 
czytnik kart multimedialny wspierający karty SD, 
złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się współdzielone złącze, tzw. combo), port zasilania, 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express lub M.2 karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 ac 

(W1DI) z zintegrowanym modułem Bluetooth 4.0. 

Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu użytkowania, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Wyposażenie - Torba - rozmiar 15,6", liczba komór: 2 zapinane na zamek błyskawiczny, kolor: czarny, kieszenie zewnętrzne na akcesoria: przednia 

zapinana na zamek błyskawiczny, wymiary zewnętrzne: 420 x 400 x 150 mm, dodatkowe informacje: wzmacniana wygodna rączka i 

odpinany pasek na ramię 

- Mysz laserowa - łączność: bezprzewodowa, sensor: laserowy, rozdzielczość: 1000 dpi, liczba przycisków: 8, rolka do przewijania: 1, 

zasilanie: 2x bateria AA, kolor: czamo-srebmy, zasięg: 10m, interfejs: 2,4GH USB, dodatkowe informacje: możliwość pracy na każdej 

powierzchni, odbiornik Unifying, odbiornik nano; dołączone akcesoria: czarny futerał z zamkiem, Długość 90 mm, Szerokość 63 mm, 

Wysokość 34 mm, Waga 125g. 
    - Stalowa linka zabezpieczająca 1,8 m w osłonie na klucz. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązanie jako równoważne. 
 
Pytanie 17 : 
Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny monitor o parametrach wg wcześniej zadanych pytań, tj. pytania 
nr 7 i 8 ? 
Odpowiedź: 
NIE 
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Pytanie 18 : 
Czy Zamawiający usunie zapis mówiący o tym, że pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
7. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych 
(tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji wideo. ? 
Odpowiedź: 
NIE 
 
Pytanie 19: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwera dającego możliwość instalacji modułu 
dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego wyposażonego w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności min. 
8GB ? – zmiana nie wielka zważywszy na to, że obecnie systemy wykorzystujące hypervisory ładowane z 
nośników FLASH nie wymagają takiej pojemności a Zamawiający nie dokonuje zakupu takich kart na bieżącym 
etapie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w panel z diodami LED informujący o stanie serwera, procesora, 
pamięci, dysków, biosu, zasilaniu, przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy bez wyświetlania adresów 
MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, zużyciu energii, nazwie i modelu serwera. Informacje 
dotyczące kart sieciowych tj. adresów MAC, numerze serwisowym serwera są umieszczone na obudowie serwera 
w sposób widoczny i czytelny i nie ma potrzeby dodatkowego ich wyświetlania zwłaszcza że serwer znajduje się 
w pomieszczeniu serwerowni – dodatkowo jest możliwość monitorowania wszystkich wskazanych parametrów 
poprzez oprogramowanie do zarządzania serwerem w sieci, niezależnie od stanu systemu operacyjnego serwera, 
co jest najwygodniejsze dla administratora. 
W zakresie karty zarządzającej Zamawiający tak drobiazgowo i szczegółowo opisał przedmiot jakby miał on 
kluczowe znaczenie dla procesów Zamawiającego. Przy obecnych zapisach jedynym rozwiązaniem spełniającym 
wszystkie zapisy jest rozwiązanie IDRAC firmy DELL, wnoszę o usunięcie zapisów dotyczących dodatkowego 
oprogramowania umożliwiającego zarządzanie przez sieć ponieważ główne właściwości dla zarządzania 
Zamawiający wskazał w opisie jak poniżej: 
  
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit 
Ethernet umożliwiająca: 
• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 
• zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera), 
• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, 
• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, 
• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, 
• wsparcie dla IPv6, 
• wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, 
• możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, 
• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, 
• integracja z Active Directory, 
• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, 
• wsparcie dla dynamic DNS, 
• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, 
• możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, 
• możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy 
Odpowiedź: 
NIE   
 

Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert, aktualnie obowiązujący termin to 28.02.2017 

r., godzina pozostaje bez zmian. 

 

Mając na względzie powyższą zmianę Zamawiający modyfikuje: 
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1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Zakup sprzętu informatycznego  w ramach projektu pn. Rozwój e-usług w Mieście i Gminie 

Koniecpol – szansą na nowoczesność” 

„Nie otwierać przed 28.02.2017 r. godz. 10:15” 
 

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (KANCELARIA), w terminie do dnia 

28.02.2017 r. do godz. 10:00. 

1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 28.02.2017 r. godz. 10:15. 

 

 


