
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Załącznik 1 do OPZ        Wymagania na dostawę i instalację Komputerów PC 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa 40 sztuk zestawów komputerowych 

(składających się z komputera PC oraz monitora) do siedziby Zamawiającego, spełniających minimalne wymagania 

techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz ich instalacja i konfiguracja. 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne: 

  

I.1  Komputer PC 
1. Typ: komputer stacjonarny.  

2. Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji medycznych, finansowych, biurowych, 

dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

3. Wymagana minimalna wydajność obliczeniowa według SYSmark® 2014 PerformanceTest  (podana jako średnia 

z minimum 3 iteracji): 

3.1. SM 2014 Overall Rating – co najmniej wynik 1600 punktów, 

3.2. Office Productivity – co najmniej wynik 1300 punktów, 

3.3. Media Creation – co najmniej wynik 1800 punktów, 

3.4. Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1900 punktów, 

3.5. Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach 

konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz 

włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania 

wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez 

producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną 

konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i 

kontrastu itp.).  

3.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich 

wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do 

testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 5 roboczych dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 

4. Pamięć operacyjna RAM:  

4.1. 8GB DDR4 2666MHz non-ECC  

4.2. możliwość rozbudowy do min 32GB, 

4.3. minimum jeden slot wolny dla dalszej rozbudowy 

5. Pamięć masowa:  

5.1. pojemność 256 GB SSD SATA,  

5.2. zawierająca partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 

zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników, 

6. Grafika: umożliwiająca pracę na 2 monitorach jednocześnie, może być zintegrowana z procesorem 

7. Wyposażenie multimedialne: 

7.1. min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,   

7.2. port słuchawek i mikrofonu, dopuszcza się rozwiązanie typu port combo,  

7.3. czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany ) 

8. Wbudowane porty:  

8.1. 1x DVI 

8.2. 1x HDMI  lub  1x DisplayPort   

9. Porty USB 

9.1. Panel przedni: 3x USB w układzie 1x USB 3.x i 2x USB 2.0  

9.2. Panel Tylny:    3x USB w układzie 1x USB 3.x i 2x USB 2.0  

9.3. Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może 

być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. 

Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty 

głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (wlutowane w 

laminat płyty głównej). 

10. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja 

włączana przez użytkownika) 

11. Płyta główna wyposażona w : 
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11.1. 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) 

11.2. 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 

11.3. 1 złącze PCI-Express x1 

11.4. 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD NVMe (PCI-Express 2.0) 

11.5. Obsługa kart o niskim profilu , min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA,  

11.6. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  

11.7. 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 

(TPM co najmniej w wersji 2.0) 

12. BIOS 

12.1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,  

12.2. możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

12.2.1. Modelu komputera 

12.2.2. Numerze seryjnym 

12.2.3. wersji BIOS,  

12.2.4. dacie produkcji BIOS, 

12.2.5. ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, 

12.2.6. modelu płyty głównej 

12.2.7. nazwie komputera 

12.2.8. typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania 

12.2.9. producencie, modelu oraz pojemności zainstalowanego dysku twardego 

12.2.10. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

12.3. Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 

utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS); 

12.4. Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji BIOS-u. System 

powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w 

którego bezpośrednio z poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien 

umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-u z 

częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał.   

13. Obudowa 

13.1. Typu MiniTower lub SFF 

13.2. wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt 2,5” wewnętrzne,  

13.3. obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”.  

13.4. obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej.  

13.5. wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.  

13.6. obudowa wyposażony na panelu przednim w filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem, pyłem itp.  

13.7. Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.  

13.8. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki 

(oczko w obudowie do założenia kłódki).  

13.9. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów 

diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ]  

13.10. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej (w 

tym również portów I/O, chipset), awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.  

13.11. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie 

głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, 

oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 

wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.  

14. Zasilacz:  

14.1. o mocy max. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

14.2. efektywność min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%,  

15. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi 

być wpisany na stałe w BIOS. 
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16. Bezpieczeństwo 

16.1. Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 

przez komputer kluczami szyfrowania.  

16.2. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.   

16.3. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.  

16.4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

17. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w 

sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: 

17.1. Informowanie administratora o otwarciu obudowy 

17.2. Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, 

17.3. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, 

17.4. Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, 

17.5. Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami 

17.6. Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, 

17.7. Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB 

18. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  

BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia wsparcia wirtualizacji dla komponentów systemu). 

19. Oferowany komputer musi poprawnie współpracować z systemem operacyjnym, szczegółowo  

opisanym w Załączniku 6 (Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokument w postaci wydruku potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym, potwierdzony 

przez producenta oferowanego komputera). 

20. Klawiatura USB w układzie QWERTY polski programisty  

21. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)  min. 800 dpi 

22. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 

23. 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 21 dB (należy załączyć 

raport z badania głośności lub oświadczenie producenta) 

24. Certyfikaty i standardy 

24.1. Deklaracja zgodności CE  

24.2. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  

24.3. Certyfikat TCO 5.0 

24.4. Certyfikat Energy Star 7.0 lub wyższej  

24.5. Certyfikat EPEAT na poziomie Bronze dla Polski – wymagany wpis dla oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

24.6. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na 

podstawie dokumentacji producenta jednostki, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 

głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

 

I.2  Monitor 
1. Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą  

2. Rozmiar matrycy minimum. 21” , proporcje 16:9 

3. Rozmiar plamki: 0,248 mm 

4. Jasność 250 cd/m2 

5. Kontrast: Typowy 1000:1 

6. Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni 

7. Czas reakcji matrycy: max 5ms (Black to White) 

8. Rozdzielczość maksymalna:1920 x 1080 przy 60Hz 

9. Złącza: 

9.1. 1x 15-stykowe złącze D-Sub,  

9.2. 1x DVI-D lub DisplayPort / HDMI 

10. Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa utwardzona 

11. Podświetlenie: system podświetlenia LED 




