
Załącznik nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów), wraz z dodatkowym 

wyposażeniem oraz gwarancją producenta.  

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:  

Lp. Nazwa komponentu 
/ Parametry / Cechy 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1.  Procesor Min. 4-rdzeniowy o bazowym taktowaniu min. 2.0 GHz. Procesor powinien osiągać w teście 
wydajności PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance, wynik co najmniej 9 960 
punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net). 

2.  Pamięć operacyjna 
RAM 

Co najmniej 16 GB DDR4 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB. Liczba gniazd 
pamięci (ogółem / wolne): 2/1.  

3.  Typ ekranu / 
matryca 

a) Przekątna ekranu mieszcząca się w przedziale 15-15,6” o rozdzielczości przynajmniej 1920 x 
1080 (Full HD).  

b) Powłoka ekranu matowa, antyodblaskowa. 

4.  Dysk twardy Minimum 240 GB w technologii PCIe® NVMe™ M.2 SSD lub lepszej.  

5.  Karta graficzna a) Zintegrowana  z  płytą  główną  lub  procesorem, dopuszcza  się  zastosowanie  
dedykowanych  kart graficznych. 

b) Obsługa DirectX w wersji co najmniej 12. 

6.  Zasilanie a) Akumulatorowe (Li-lon  i/lub  Li-Po) o pojemności minimum 50 Wh.  
b) Zewnętrzny zasilacz 230V 50H z minimum 45W, tego samego producenta oraz dedykowany 

do oferowanego sprzętu.  
c) Obsługa szybkiego ładowania akumulatora do poziomu minimum 50% w ciągu 30 min. lub 

minimum 80% w czasie 60 min. 
d) Czas pracy na naładowanej w pełni baterii wg dokumentacji producenta minimum 10 

godzin. 

7.  Waga Waga z baterią, bez zasilacza i dodatkowego wyposażenia - maksymalnie 2 kg.  

8.  Porty i komunikacja a) HDMI w wersji przynajmniej 1.4b.  

b) USB 3.2 – co najmniej 1 sztuka.  

c) Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, tzw. Combo; 

d) Czytnik kart pamięci SD – min. 1 szt. 

e) Wbudowana kamera, o rozdzielczości przynajmniej 720p; 

f) Port zasilania; 

g) Wbudowany moduł Bluetooth w wersji co najmniej 5.0; 

h) Zintegrowana  w  obudowie  karta  WiFi  o parametrach co najmniej IEEE  802.11 b/g/n/ac;  

i) USB Typu-C – min. 1 szt.; 

j) Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa. Mikrofon z funkcjami redukcji 

szumów i poprawy mowy; 

k) Zintegrowany  układ  szyfrujący  Trusted  Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej. 

9.  Klawiatura Wbudowana,  podświetlana  klawiatura  w  układzie QWERTY.  

10.  Obudowa a) Metalowe zawiasy.  
b) Obudowa  o  wzmocnionej  konstrukcji,  spełniająca wymogi normy co najmniej Mil-Std-

810H lub równoważne.   

11.  Dodatkowe 
wyposażenie 

a) Torba  na  komputer przenośny:  wykonana  z  materiału wodoodpornego, posiadająca  
wzmocnienia zabezpieczające komputer przed  uszkodzeniami. Posiadająca oddzielną 
przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię. 

b) Myszka bezprzewodowa, posiadająca co najmniej 4 przyciski z rolką, w tym przyciski 
wstecz/dalej, o profilu praworęcznym lub uniwersalnym. Sensor laserowy.  

12.  System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional, bez 
wprowadzonej licencji – przygotowany do aktywacji licencją Zamawiającego. 

http://www.cpubenchmark.net/


13.  Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z  graficznym  interfejsem  użytkownika  w  
języku  polskim, umożliwiający  przetestowanie  w  celu  wykrycia  usterki zainstalowanych  
komponentów  w  oferowanym komputerze  bez  konieczności  uruchamiania  systemu 
operacyjnego  z  dysku  twardego  komputera  lub  innych, podłączonych  do  niego,  urządzeń  
zewnętrznych. 
Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: 
a) Informacje o systemie, miedzy innymi: 

 Procesor: typ procesora, jego nominalna prędkość; 

 Pamięć  RAM:  rozmiar  pamięci  RAM,  osadzenie  na poszczególnych  slotach,  szybkość  
pamięci,  numer seryjny, typ pamięci, numer części, nazwa producenta; 

 Dysk  twardy:  model,  wersja  firmware,  numer  seryjny; 

 Numer seryjny komputera; 

 Wersja firmware 
b) Możliwość  przeprowadzenia  szybkiego  oraz szczegółowego  testu  kontrolującego  

komponenty komputera; 
c) Możliwość  przeprowadzenia  testów  poszczególnych komponentów  a  w  szczególności:  

procesora,  pamięci RAM,  dysku  twardego,  karty  dźwiękowej, portów  USB,  karty  
graficznej; 

d) Rejestr przeprowadzonych testów zawierających między innymi: datę testu, wynik, 
identyfikator awarii. 

14.  Warunki gwarancji a) Wsparcie i gwarancja producenta minimum 36 miesięcy na komputery przenośne  i 
minimum 24 miesiące na dodatkowe wyposażenie, liczona od daty podpisania przez obie 
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego stanowiącego załącznik numer 3 do Umowy.  

b) W odniesieniu do komputerów przenośnych serwis tzw. Next Bussiness Day, świadczony na 
miejscu – pod adresem wskazanym przez Zamawiającego na terenie co najmniej Polski, 
następnego dnia roboczego od czasu zgłoszenia usterki, świadczony przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  

c) Możliwość zachowania przez Zamawiającego dysku twardego w przypadku jego awarii, bez 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu.  

d) Możliwość wykonania przez Zamawiającego samodzielnej zmiany konfiguracji sprzętu 
podnoszącej wydajność komputera, tj. zwiększenie ilości pamięci RAM. 

15.  Dodatkowe wymogi a) Możliwość sprawdzenia gwarancji na komputery przenośne na stronie internetowej 
producenta na podstawie numeru seryjnego; 

b) Możliwość pobierania sterowników i aktualizacji BIOS komputerów przenośnych na stronie 
producenta po podaniu numeru seryjnego sprzętu. 

c) Wszystkie elementy oferowanego sprzętu muszą być zmontowane fabrycznie.  
d) Wszystkie rodzaje sprzętu i dodatkowego wyposażenia wchodzące w skład zamówienia 

muszą być tego samego modelu, przy czym Zamawiający dopuszcza różnych producentów 
dla komputerów przenośnych oraz dodatkowego wyposażenia, tj. np. wszystkie komputery 
przenośne muszą być tego samego producenta i modelu, a myszki, które muszą być tego 
samego modelu mogą pochodzić od innego producenta niż komputery przenośne.  

 

Wszystkie dostarczone elementy zamówienia muszą być całkowicie nowe, nieużytkowane i uprzednio 

nieregenerowane, sprawne i kompletne, wolne od wad, wprowadzone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w 

oryginalnych nienaruszonych opakowaniach oraz całkowicie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą 

Wykonawcy, dostarczone Zamawiającemu wraz ze sporządzonymi w języku polskim: deklaracją CE, instrukcjami 

obsługi, kartami gwarancyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami umożliwiającemu Zamawiającemu 

korzystanie z przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza przekazanie ww. dokumentów w formie elektronicznej, 

o ile umożliwi to Zamawiającemu pełne korzystanie z przedmiotu zamówienia i warunków gwarancji.  

 


