
      Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Laptop typ I - 34 szt
Laptop typ II – 6 szt

Specyfikacja
Laptop typ I
Łącznie: 34 szt.
Oferowany model.....................................................................................
Producent..............................................................................................................................

Nazwa komponentuLp. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

1.  Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.15" o rozdzielczości: Min. HD WLED 
(1366x768), rozmiar plamki max. 0,25, jasność min. 200 nits.

2.  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplika-
cji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej,

3.  Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3250 punktów Passmark CPU Mark 
(wynik na dzień 04/11/2013 - wyniki dostępne u Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 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 dłuż-
szym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego

4.  Pamięć operacyjna 
RAM

 Min. 4GB (jeden wolny bank pamięci) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB

5.  Parametry pamieci 
masowej

Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min.

6.  Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci  systemowej, 
ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execu-
tion Units) oraz Dual HD HW Decode,

7.  Wyposażenie multi-
medialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudo-
wane dwa głośniki o mocy min. 2x 2W, Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 8-in-1

8.  Wymagania dotyczą-
ce baterii i zasilania

6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 1,5 godziny Zasilacz o mocy min. 65W

9.  Zgodność z systema-
mi operacyjnymi i 
standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną plat-
formę systemową (wydruk ze strony)

10.  BIOS • Możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

http://www.passmark.com/products/pt.htm


Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wir-
tualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania

■ modelu komputera,
■ aktualnie wgranej wersji BIOS
■ nr seryjnego komputera
■ modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach zegara, wielkości pamięci 

podręcznej Cache L1, L2 i L3
■ ilości i taktowaniu pamięci RAM
■ dysku twardym: model oraz pojemność
■ napędzie: model
■ mocy aktualnie podpiętego zasilacza

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,
Możliwość włączenia/wyłączenia Virtualizacji
Możliwość kontrolowania sekwencji boofowania
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub in-
nych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, admi-
nistratora i dysku twardego,

11. Certyfikaty i standar-
dy

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty, akceptowany wy-
druk ze strony producenta)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty, akceptowany wydruk 
ze strony producenta)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty, akceptowany wydruk ze strony producenta)
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (akceptowany wydruk ze strony producenta)

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star na poziomie min. 5.0 (akceptowany 
wydruk ze strony producenta)

12. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z 
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksy-
malnie 21 dB (załączyć oświadczenie producenta)

13. Waga i wymiary Waga max 2,60 kg z baterią 4-cell Szerokość: max 377 mm Wysokość: max 28 mm Głębokość: 
max 262 mm

14. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego, dysk 
twardy w razie uszkodzenia pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 
9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowe-
go Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez 
Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwiso-
wego Producenta

15. Wymagania dodatko-
we

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający akty-
wacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny.
Przez równoważność: rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuję wymagany w opisie przedmio-
tu zamówienia system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodza-
jów oprogramowania:
l. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) 2.Oprogramowanie 
dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page id=35) 3. Oprogramowanie Office 2013 
firmy Microsoft

http://currenda.pl/?page
http://www.albit.kielce.pl/


• Wbudowane porty i złącza:
■ złącze słuchawki/mikrofon tzn. combo
■ min. 4x USB , w tym min 2x USB 3.0
■ HDMI,
■ czytnik kart min. 3 w 1,
■ kamera min 1280x720 z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy,
■ Karta sieciowa LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,
■ Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w 

postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,
■ Klawiatura wyspowa z powłoką antybakteryjną z wydzieloną strefą dla kla-

wiatury numerycznej (układ US -QWERTY), min 102 klawisze
■ Touchpad ze strefą przewijania min. w pionie,
■ Bluetooth 4.0,
■ Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu 

„slot"
• Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz wa-

runków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela

• torba nylonowa na notebooka, dwukomorowa. pierwsza komora: zamortyzowany 
przedział dla notebooka zapinany na suwak. notebook ładowany od góry; druga ko-
mora: Kieszeń zewnętrzna duża (np. na akcesoria typu telefon, płyty CD, myszka, 
zasilacz, wizytówki) zapinana na suwak



Laptop typ II
Łącznie: 6 szt.
Oferowany model.....................................................................................
Producent..............................................................................................................................

Nazwa komponentuLp. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: Min. HD WLED (1366x768), 
rozmiar plamki max. 0,25, jasność min. 200 nits.

2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplika-
cji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej,

3. Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3990 punktów Passmark CPU Mark 
(wynik na dzień 28/11/2013 - wyniki dostępne u Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu 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 dłuż-
szym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego

4. Pamięć operacyjna 
RAM

4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB

5. Parametry pamięci 
masowej

Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min.

6.  Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci  systemowej, 
ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1.

7.  Wyposażenie multi-
medialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudo-
wane dwa głośniki o mocy min. 2x 2W, Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 4-in-1

8.  Wymagania doty-
czące baterii i zasila-
nia

6-cell, 62WH, Li-Ion Czas pracy na baterii min. 2 godziny.

9. Zgodność z systema-
mi operacyjnymi i 
standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną plat-
formę systemową (wydruk ze strony)

10. BIOS • Możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

http://www.passmark.com/products/pt.htm


■ modelu komputera,
■ aktualnie wgranej wersji BIOS
■ nr seryjnego komputera
■ modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach zegara, wielkości pamięci 

podręcznej Cache L1, L2 i L3
■ ilości i taktowaniu pamięci RAM
■ dysku twardym: model oraz pojemność
■ napędzie: model
■ mocy aktualnie podpiętego zasilacza

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,
Możliwość włączenia/wyłączenia Virtualizacji
Możliwość kontrolowania sekwencji bootowania

11. Certyfikaty i standar-
dy

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty, akceptowany wy-
druk ze strony producenta)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty,  akceptowany wydruk 
ze strony producenta)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty, akceptowany wydruk ze strony producenta)
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki ( akceptowany wydruk ze strony producenta)

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star na poziomie min. 5.0  akceptowany 
wydruk ze strony producenta)

12. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z 
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksy-
malnie 21 dB (załączyć oświadczenie producenta)

13. Waga i wymiary Waga max 2,20 kg z baterią 6-cell Szerokość: max 350 mm Wysokość: max 26 mm Głębokość: 
max 240 mm

14. Warunki gwarancji 12 miesięczna gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego, 
dysk twardy w razie uszkodzenia pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać 
ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta kompute-
ra - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowe-
go Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez 
Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwiso-
wego Producenta

15. Wymagania dodatko-
we

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający akty-
wacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny.
Przez równoważność: rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuję wymagany w opisie przedmio-
tu zamówienia system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodza-
jów oprogramowania:
l. Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) 2.Oprogramowanie 
dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page id=35) 3. Oprogramowanie Office 2013 
firmy Microsoft

http://currenda.pl/?page
http://www.albit.kielce.pl/


Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wir-
tualnych do uruchomienia wymienionego powyżej oprogramowania

• Wbudowane porty i złącza:
■ złącze słuchawki/mikrofon tzn. combo
■ min. 3x USB , w tym min 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 (always on)
■ HDMI,
■ czytnik kart min. 8 w 1,
■ kamera min 1280x720 z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy,
■ Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,
■ Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w 

postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express
■ Touchpad 
■ Czytnik linii papilarnych
■ Bluetooth 4.0
■ Napęd optyczny DVD +/- RW

• Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz wa-

runków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela

• torba nylonowa na notebooka, dwukomorowa. pierwsza komora: zamortyzowany 
przedział dla notebooka zapinany na suwak. notebook ładowany od góry; druga ko-
mora: Kieszeń zewnętrzna duża (np. na akcesoria typu telefon, płyty CD, myszka, 
zasilacz, wizytówki) zapinana na suwak

UWAGA !
- Ze względu na specyfikę zamawiającego wartość pojedynczego sprzętu nie może 

przekroczyć kwoty 3499,99 zł brutto


