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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego cz. I 
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2018 cz. I 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (zwanego dalej: „Sprzętem”) wraz 

z  oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z  siedzibą w  Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

Dostawa sprzętu komputerowego (zwanego dalej: „Sprzętem”) – 1 szt. wraz z oprogramowaniem” 

Dostawa. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niżej wyspecyfikowany Sprzęt, wraz z  zainstalowanym 

oprogramowaniem na własny koszt do siedziby Zamawiającego do  pomieszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Przez dni robocze rozumie się dni 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni 

wolnych u Zamawiającego. 

Gwarancja. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres 12 miesięcy od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w Sprzęcie, Wykonawca w ramach gwarancji 

zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 9 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego tego 

faktu (reklamacja) do: 

a) usunięcia wad Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub, jeżeli usunięcie wady Sprzętu w siedzibie nie 

jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje 

naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas naprawy udostępnić 
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Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od Sprzętu 

naprawianego. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; 

bądź 

b) wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad. 

Wymagane minimalne parametry (z wyjątkiem wagi i wymiarów opisanych wartością maksymalną) - 

sprzęt musi być w najnowszej wersji aktualnie dostępnej na rynku. 

 

 

1. Notebook  – 1 szt. fabrycznie nowe. 
 

Notebook 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Procesor Procesor Intel Core i5 2,3 – 4,5GHz w Turbo Boost 

Pamięć RAM 16 GB DDR3  

Typ dysku twardego SSD 

Dysk twardy 256 GB 

Przekątna  13,3” 

Typ ekranu IPS z podświetleniem LED 

Rozdzielczość 2560x1600 pikseli, 227 pikseli na cal 

Waga  Maksymalnie 1,4 kg 

Typ karty graficznej Zintegrowana 

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo 

Komunikacja Zintegrowane: WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4,2, 4xThunderbolt 3. 

Kamera, wejście słuchawkowe 3,5mm 

Urządzenie wskazujące Typu Touch, wyczuwający siłę nacisku, umożliwiający precyzyjne 

sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, akcelerację i rysowanie 

z gradacją nacisku oraz obsługujący gesty. Touch Bar ze 

zintegrowanym czytnikiem Touch ID. 
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Zainstalowane oprogramowanie Dwa systemy operacyjne: 

1. Najnowsza wersja systemu Mac OS.  

Zastosowanie Notebook na potrzeby pracy w systemach Zamawiającego, obsługi 
aplikacji biurowych oraz na potrzeby testów wytwarzanych 
i utrzymywanych systemów oraz rejestrów, na najnowszej wersji 
systemu Mac OS. 

Dodatkowe informacje Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura QWERTY, 

Zintegrowany czytnik linii papilarnych. 

Wymiary Maks. 3041mm x 2124mm x 149mm 

Kolor Szary 

Gwarancja Minimum na 12 miesięcy  
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