
Załącznik nr 2 do SIWZ

Komputery typu „all-in-one” (20szt)

Nazwa 
komponentu

Minimalne wymagania techniczne Oferowane parametry

Podać model, symbol i producenta:

Płyta główna Zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. all-in-one

Procesor Minimum dwurdzeniowy, taktowanie procesora min 2.6GHz
(co najmniej 2500 punktów w PassMark CPU) 
Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami 
producenta (niedozwolony tzw. „overlocking”)

Pamięć RAM Min 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz), możliwość 
rozszerzenia do 16GB

Dysk twardy Min 500 GB SATA 5400 obr. 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW

Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci w obrębie pamięci systemowej lub karta graficzna 
posiadająca co najmniej 128MB własnej pamięci

Karta dźwiękowa, 
głośniki

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane
głośniki

Karta sieciowa -Zintegrowana 10/100/1000 Ethernet RJ45
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Porty - min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w 
tym min 4 porty z tyłu obudowy
- port sieciowy RJ45
- port słuchawek i mikrofonu
- port szeregowy RS-232
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Klawiatura Klawiatura USB w układzie QWERTY dająca możliwość 
zastosowania układu „polski programisty” z wydzielonym 
blokiem klawiszy numerycznych

Mysz Mysz optyczna USB dwuprzyciskowa z rolką (scroll)

Obudowa Typu all-in-one z monitorem min 18.5” (rozdzielczość: 
1366x768)
Możliwość powieszenia komputera na ścianie i eksploatacji
„w pionie”

System operacyjny Windows 8 Pro PL 64bit (wraz z nośnikiem oraz licencją) 
lub wyższy, w wersji umożliwiającą podłączenie systemu do
Active Directory oraz umożliwiający swobodną obsługę 
systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. 
wykorzystywanego aktualnie przez Zamawiającego..  
Zamawiający nie wymaga, aby system był preinstalowany 
na komputerze.

Certyfikaty i 
standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 



Gwarancja 12 miesięczna gwarancja producenta. 
W przypadku awarii komputera lub samego dysku, dysk 
pozostaje u zamawiającego – wymagane jest dołączenie 
do oferty oświadczenia potwierdzającego wykup 
rozszerzenia gwarancji w tym zakresie

Wsparcie 
techniczne 
producenta

Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę 
www) 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

Wyposażenie 
dodatkowe

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa z przewodem 2,5m, 
min. 5 gniazd

Osprzęt - Uchwyt do mocowania na ścianie z możliwością regulacji
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona lub rozwiązanie równoważne) lub kłódki 
(oczko w obudowie do założenia kłódki)

Zamawiający zgodnie z art 30 ust 4 opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia o których mowa a art 30 ust 1-3 dopuszcza zastosowanie przez 

wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na oprogramowanie zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 5 ustawy pzp. W przypadku złożenia oferty na równoważne oprogramowanie od 

Wykonawcy wymaga się wykazania w ofercie równoważności zaoferowanego rozwiązania w formie tabeli 

porównawczej.


