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Opis przedmiotu zamówienia Cz. I 
Lp. Nazwa Ilośd sztuk/ 

zestawów 
Minimalne parametry/wymagania 

1 Komputer 
stacjonarny 
 
 

15 Wydajnośd obliczeniowa 
procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7300 punktów  
Pamięd operacyjna 
pamięd RAM: min.  8 GB, DDR4,  
wolne złącza pamięci: min. 1 
Wydajnośd grafiki 
grafika zintegrowana 
Parametry pamięci masowej 
dysk twardy: pojemnośd minimum 1 TB 
Wyposażenie multimedialne  
Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową 
Ergonomia 
Głośnośd przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczad 40 dB 
Niezawodnośd/jakośd wytwarzania 
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja 
zgodności CE (dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Warunki gwarancji 
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2 lata od daty dostawy  
Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
- zgłaszania usterek przez portal internetowy 
-usunięcie awarii – następny dzieo roboczy po otrzymaniu zgłoszenia  
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach 
technicznych 
- dostępnośd wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (8:00 – 15:30) 
- dostęp do portalu technicznego wykonawcy lub producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika 
serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- w przypadku wystąpienia usterki, wsparcie techniczne ma rozwiązywad problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem  
- w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia 
wykonawcy lub podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
Serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta lub bezpośrednio przez producenta 
Serwis urządzeo musi byd realizowany zgodnie z wymogami ISO 9001 – do oferty należy dołączyd dokument potwierdzający, że 
serwis urządzeo będzie realizowany zgodnie z tą normą. 
Wsparcie techniczne 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  + nośnik lub równoważny.  
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, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na 
podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza 
licencyjnego. System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub 
Internetu). 
Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub 
modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podad adres 
strony oraz sposób realizacji wymagania. 
Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd, jaką oferuje wskazany w opisie zamówienia system operacyjny, a w 
szczególności: 
- Klucz licencyjny musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
- System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. 
- Możliwośd dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy 
podad adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 
- Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) posiadanego przez Zamawiającego zestawu 
licencjonowanego oprogramowania: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT. 
 
Wymagania dodatkowe 
- obudowa: typu  SFF lub Slim Tower  , musi posiadad wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania 
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i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. 
W szczególności musi sygnalizowad: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 
- uszkodzenie płyty głównej * w tym również portów I/O, chipset + 
- uszkodzenie kontrolera Video 
- awarię CMOS baterii 
- awarię BIOS’u 
- awarię procesora 

Każdy komputer powinien byd oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie 
- nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe 
- karta sieciowa Ethernet  10/100/1000 
- płyta główna: obsługa pamięci DDR4 
- obsługiwane karty pamięci – SD, SDHC 
- minimum 6 gniazd USB 2.0/3.0 z czego minimum 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy 
- złącza:  DVI-1, D-Sub, HDMI 
- złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem 
- gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy 
 
Zainstalowane 
- system operacyjny MS Windows 10 Professional  lub równoważny. 
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Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd, jaką oferuje wskazany w opisie zamówienia system operacyjny, a w 
szczególności: 
- Klucz licencyjny musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
- System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. 
- Możliwośd dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy 
podad adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 
- Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) posiadanego przez Zamawiającego zestawu 
licencjonowanego oprogramowania: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT. 
 
Komputer musi byd wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora 
oraz danych użytkownika.  Zabezpieczenie ma składad się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą 
główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie 
możliwy na innym komputerze. 
 
Mysz optyczna  USB przewodowa, minimum 2 przyciski + 1 rolka do przewijania, rozdzielczośd  1000 DPI, podkładka z ergonomiczną 
podpórką na nadgarstek 
 
Klawiatura USB (układ polski programisty) 
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Monitor: 
płaski TFT minimum 21” 
- rozdzielczośd :  minimum 1920 x 1080 pikseli 
- format matrycy –16:9 
- kontrast – minimum 1000:1 
- czas reakcji: maksymalnie 8 ms 
- częstotliwośd odświeżania – minimum 60 Hz 
- jasnośd – minimum 300 cd/m2 
- złącza: VGA (D-Sub), DVI-D , HDMI , Display Port 
- liczba wyświetlanych kolorów – minimum 16,7 mln 
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001  oraz ISO 14001 ( dostarczyd wraz 
ze sprzętem) 
Deklaracja zgodności CE ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Certyfikat TCO 03 ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 

2 Drukarka  1 Technologia druku 
laserowa monochromatyczna,- - format A4 
Rozdzielczośd :800 x 600 dpi  
Szybkośd drukowania 
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 minimum 30 stron/min,   
 automatyczny druk dwustronny, 
czas wydrukowanie pierwszej strony 
maksymalnie 6,5 sekund 
 Obsługiwane środowisko 
 Windows 10 
Standardowa pojemnośd kaset na papier 
Minimum: 250 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2) 
Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny) 
Minimum: 50 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2) 
Gramatura papieru 
Co najmniej w zakresie 60-160 g/m2 
Obsługiwane rozmiary nośników 
A4 , A6 , koperta 10, koperta 9, koperta DL 
Obsługiwane rodzaje nośników 
Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier 
 Interfejsy 
USB (2.0 Hi – Speed), Ethernet (10/100/1000T), USB Host,  
Miesięczne obciążenie 
minimum 8000 stron 
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Materiały eksploatacyjne 
Wymagane urządzenie z  tonerem zgodnym z wymaganiami producenta urządzenia określonymi w instrukcji obsługi lub karcie 
gwarancyjnej.  
Wymagane dostarczenie urządzenia z tonerem startowym o wydajności pozwalającej na wydrukowanie min. 2500 stron A4.  
Wymagana obsługa tonera o wydajności minimum 8 000 stron A4 zgodnie z 5% pokryciem zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 
Wymagane aby toner był dostępny w ofercie producenta urządzenia na dzieo składania ofert  
 
Dodatkowe wymagania 
Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami. 
Do każdej drukarki należy dołączyd kable: 
- USB (co najmniej 2 metry), 
- UTP połączeniowy, obustronnie zakooczony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów  
 
Gwarancja 
2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego.  
Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
- zgłaszania usterek przez portal internetowy 
- dostępnośd wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (8:00 – 15:30) 
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Certyfikaty i standardy 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co 
najmniej produkcji/rozwoju urządzeo drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązao w zakresie drukowania. 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę ISO 14001 lub równoważną w zakresie 
co najmniej produkcji/rozwoju urządzeo drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązao w zakresie drukowania. 
Deklaracja zgodności CE ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Urządzenie musi spełniad wymogi normy Energy Star. Wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora. ( 
dostarczyd wraz ze sprzętem) 

3 Skaner 1  Typ 
Płaski A4 
Rozdzielczośd 
 1200 x 1200 dpi 
Formaty wyjściowe  
PDF, TIFF, JPEG 
Dołączone sterowniki  
WIA, TWAIN 
Skanowanie do e-mail  
POP3, SMTP, 
Skanowanie do folderu 
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 SMB, FTP, NCP, 
 ADF  
Max 216 x 356 
Prędkośd skanowania 
 Full kolor minimum 10 sekund, B/W minimum 5 sekund 
 Zapisane adresy odbiorców 
 minimum 99 
Interfejsy 
USB 
Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 10  
Dokumentacja  
Dokumentacja techniczna (w języku polskim)  
Deklaracja zgodności CE ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Gwarancja 
minimum 24 miesiące 

4 Komputer 
stacjonarny  
z 
oprogramowan

15 Wydajnośd obliczeniowa 
procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7300 punktów 
Pamięd operacyjna 
pamięd RAM: min.  8 GB, DDR4,  
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iem wolne złącza pamięci: min. 1 
Wydajnośd grafiki 
grafika zintegrowana 
Parametry pamięci masowej 
dysk twardy: pojemnośd minimum 1 TB 
 
Wyposażenie multimedialne  
Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową 
Ergonomia 
Głośnośd przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczad 40 dB 
Niezawodnośd/jakośd wytwarzania 
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja 
zgodności CE ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Warunki gwarancji 
2 lata od daty dostawy  
Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
- zgłaszania usterek przez portal internetowy 
-usunięcie awarii – następny dzieo roboczy po otrzymaniu zgłoszenia  
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach 
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technicznych 
- dostępnośd wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (8:00 – 15:30) 
- dostęp do portalu technicznego wykonawcy lub producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika 
serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- w przypadku wystąpienia usterki, wsparcie techniczne ma rozwiązywad problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem  
- w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia 
wykonawcy lub podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
 
Serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta lub bezpośrednio przez producenta 
 
Serwis urządzeo musi byd realizowany zgodnie z wymogami ISO 9001 – do oferty należy dołączyd dokument potwierdzający, że 
serwis urządzeo będzie realizowany zgodnie z tą normą. 
Wsparcie techniczne 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  + nośnik  lub równoważny., klucz licencyjny Windows 10 Professional 
musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System (również przy reinstalacji) nie 
może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu). 
Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub 
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modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podad adres 
strony oraz sposób realizacji wymagania. 
Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd, jaką oferuje wskazany w opisie zamówienia system operacyjny, a w 
szczególności: 
- Klucz licencyjny musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
- System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. 
- Możliwośd dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy 
podad adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 
- Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) posiadanego przez Zamawiającego zestawu 
licencjonowanego oprogramowania: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT. 
-  Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) aplikacji TransEdu 
Wymagania dodatkowe 
- obudowa: typu  SFF lub Slim Tower  , musi posiadad wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania 
i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. 
W szczególności musi sygnalizowad: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 
- uszkodzenie płyty głównej * w tym również portów I/O, chipset ] 
- uszkodzenie kontrolera Video 
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- awarię CMOS baterii 
- awarię BIOS’u 
- awarię procesora 

Każdy komputer powinien byd oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie 
- nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe 
- karta sieciowa Ethernet  10/100/1000 
- płyta główna: obsługa pamięci DDR4 
- obsługiwane karty pamięci – SD, SDHC 
- minimum 6 gniazd USB 2.0/3.0 z czego minimum 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy 
- złącza:  DVI-1, D-Sub, HDMI 
- złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem 
- gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy 
 
Zainstalowane 
- system operacyjny MS Windows 10 Professional  lub równoważny. 
Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd, jaką oferuje wskazany w opisie zamówienia system operacyjny, a w 
szczególności: 
- Klucz licencyjny musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
- System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu.  
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- Możliwośd dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy 
podad adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 
- Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) posiadanego przez Zamawiającego zestawu 
licencjonowanego oprogramowania: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT. 
 
-pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub inny tożsamy + nośnik i klucz licencyjny   
 
Komputer musi byd wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora 
oraz danych użytkownika.  Zabezpieczenie ma składad się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą 
główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie 
możliwy na innym komputerze. 
Mysz optyczna  USB przewodowa, minimum 2 przyciski + 1 rolka do przewijania, rozdzielczośd  1000 DPI, podkładka z ergonomiczną 
podpórką na nadgarstek 
 
Klawiatura USB (układ polski programisty) 
 
Monitor: 
płaski TFT minimum 21” 
- rozdzielczośd :  minimum 1920 x 1080 pikseli 
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- format matrycy – 16:9 
- kontrast – minimum 1000:1 
- czas reakcji: maksymalnie 8 ms 
- częstotliwośd odświeżania – minimum 60 Hz 
- jasnośd – minimum 300 cd/m2 
- złącza: VGA (D-Sub), DVI-D , HDMI , Display Port 
- liczba wyświetlanych kolorów – minimum 16,7 mln 
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001  oraz ISO 14001 ( dostarczyd wraz 
ze sprzętem) 
Deklaracja zgodności ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Certyfikat TCO 03( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 


