
Załącznik      Nr 8 do siwz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup komputera przenośnego szt. 2

 1. Wymagania sprzętowe:
 1.1. Komputer przenośny - 2 szt, o parametrach nie gorszych niż:

 a) Procesor: osiągający  minimum  3900 punktów  w  teście  Passmark  CPU
Mark.

 b) Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB
 c) Wyświetlacz: przekątna co najmniej 17’’, podświetlenie LED, rozdzielczość

matrycy minimum 1600x900
 d) Karta graficzna: zintegrowana lub dedykowana, ze sprzętowym wsparciem

dla min. DirectX 10.1
 e) Multimedia: min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu, wbudowane głośniki.
 f) Karta sieciowa: wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ

45, wbudowana karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n.
 g) Dysk twardy: wewnętrzny,  pojemność min.  500 GB + drugi  dysk SSD o

pojemności min. 120GB. Oba dyski muszą jednocześnie być w laptopie (na
przykład dysk SSD mSATA + dysk klasyczny 2,5")

 h) Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna,  zainstalowane
oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji językowej
bez ograniczeń czasowych.

 i) Bateria: min  6  ogniwowa,  Li-Ion,  pojemność  baterii  nie  mniejsza  niż
4200 [mAh]

 j) Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka.
 k) Klawiatura: w układzie QWERTY
 l) Zewnętrzne porty I/O: min 4xUSB (w tym co najmniej dwa porty USB 3.0),

HDMI, 
 1.2. Torba: dwukomorowa, przedział dla komputera zabezpieczony paskiem,

wzmocnione  elementy  mocujące  zapewniające  bezpieczeństwo  notebooka,
odpinany pasek na ramię, dwukierunkowe podwójne suwaki.

 1.3. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL wraz z
najnowszą  obowiązująca  wersją  Service  Pack  (lub  równoważny), dołączona
licencja i nośnik instalacyjny; system operacyjny powinien zostać zainstalowany
(wraz z aktualizacjami dostepnymi na dzień podpisania umowy) na mniejszej
partycji;  sprzęt  powinien  posiadać  zainstalowane  wszystkie  sterowniki  do
wszystkich  podzepołów  komputera.  W  przypadku  zaproponowania
równoważnego  systemu  operacyjnego  należy  podać  pełną  nazwę  i  wersję
systemu.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poda  nazwy  równoważnego  systemu
operacyjnego Zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest system operacyjny
wskazany przez Zamawiającego. Za oprogramowanie równoważne do Microsoft
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Windows 7 Professional PL 64 BIT uznaje się takie, które posiada wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające: 
 a) polską wersję językową
 b) możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w

ramach posiadanych  przez Zamawiającego licencji:  Microsoft  Office  2010
Std i Office 2010 Pro

 c) możliwość  instalacji  i  poprawnego  działania  aplikacji  wykorzystywanych
przez Zamawiającego, tj.:
• system SWD wraz z Uniwersalnym Modułem Mapowym; 
• aplikacje  umożliwiające  współpracę  z  Krajowym  Systemem

Informacyjnym Policji; 
• IBM Lotus Notes. 
• Ibase

 d) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
 e) zapewnienie  wsparcia  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń

(drukarek,  urządzeń sieciowych,  standardów USB, urządzeń Plug & Play,
WiFi). 

 f) wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do
zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6. 

 g) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 
 h) zintegrowanie w systemie modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
 i) zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile

użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont
użytkowników. 

 j) zintegrowane  z  systemem  operacyjnym  narzędzia  zwalczające  złośliwe
oprogramowanie;  aktualizacja  dostępna  u  producenta  nieodpłatnie  bez
ograniczeń czasowych. 

 k) licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać
na  wielokrotne  instalowanie  systemu  na  oferowanym  sprzęcie  bez
konieczności  kontaktowania  się  przez  Zamawiającego  z  producentem
systemu lub sprzętu. 

 l) oprogramowanie  powinno  zawierać  certyfikat  autentyczności  lub  unikalny
kod aktywacyjny. 

 m)zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji  dodatkowych
narzędzi emulujących działanie systemów; 

 1.4. Certyfikaty i standardy
 a) Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
 b) Deklaracja zgodności CE, 
 c) Potwierdzenie  spełnienia  kryteriów  środowiskowych,  w  tym  zgodności  z

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki.

 d) Efektywność  energetyczna  co  najmniej  równoważna  z  wymogami  Energy
Star 5.0 
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