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Załącznik nr 1 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie asortymentu 

(Znak postępowania: BOS.271.10.2022.BK) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy:  

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy, 

4) Zamawiający informuje, że zakupiony sprzęt zostanie przekazany osobom fizycznym. Sprzęt nie 

trafi do placówek edukacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania w zamawianych 

laptopach systemu operacyjnego w wersji edukacyjnej; 

2. Ilość laptopów – 143 szt. 

3. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego laptopa 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer przenośny. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, 
model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) 
oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
oferowanej konfiguracji. 

− Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. 

− Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. 

− Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej 
oraz jako lokalna stacja multimedialna 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośny, obsługujący funkcje grafiki. Minimum 6 rdzeni. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 6000 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

Pamięć RAM  − Minimum 8 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 16 GB. 

Dysk Twardy  − dysk –minimum 256 GB w technologii SSD, M-2 Pci-e 

− Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 
komputerze po awarii 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Karta Graficzna  Zintegrowana ze wsparciem dla OpenGL, OpenCL, Microsoft DirectX 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL) zintegrowana 
trwale z płytą główną 

− WLAN 802.11a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth min. 5.0 – karta 
zintegrowana trwale z płytą główną 

Ekran − Przekątna: minimum 15,6 " 

− Panel: IPS, antyrefleksyjny, matowe wykończenie (nie dopuszcza się 
matrycy typu „glare” lub stosowania folii samoprzylepnej w celu 
zmatowienia błyszczącego ekranu 

− Rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080  

− Jasność min. 250 cd/m² 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Obudowa wytrzymała na uszkodzenia. 

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

− 1 szt. HDMI  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3.x 

− port słuchawkowy i mikrofonowym - możliwość rozwiązania Combo. 

− Zamawiający dopuszcza kolory: czarny, grafitowy, szary, srebrny 

− Wbudowany mikrofon, 

− Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix  

− Wbudowane głośniki 

Zasilanie − Bateria min. 3400 mAh,  

− Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 

Klawiatura + 
urządzenie 
wskazujące 

− Wbudowana Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym, 
w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z MS Windows „Polski 
programisty” 

− Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę urządzenia 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 10 Home 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Home z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Home lub równoważny system operacyjny. 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania. 

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” Zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows oraz dodatkowych nakładek 
programowych 



 

Umowa o powierzenie grantu nr 2053/2022 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

3 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie programów 
pracujących w środowisku Windows.  

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki 
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  

− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale połączony 
z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu musi 
prowadzić do uszkodzenia całej płyty głównej. 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również 
w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis Gwarancja producenta komputera min. 24 miesiące.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia w ofercie, że: 

− Serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 

− Serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymogami normy 
ISO9001. 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. we wszystkie dni 
robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe 
przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne lub elektronicznie na 
adres e-mail. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000 
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