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Załącznik nr 1a do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/…/2018 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

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

z  systemem operacyjnym  dla Ministerstwa Zdrowia z w Warszawie siedzibą przy ul. Miodowej 15. 

Część I 

Dostawa sprzętu komputerowego – Notebooki wraz z systemem operacyjnym. 

Dostawa. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany Sprzęt, wraz z  

zainstalowanym systemem operacyjnym na własny koszt do siedziby Pełnomocnika do  

pomieszczenia wskazanego przez Pełnomocnika w terminie do 4 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 minimum 36 

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 Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy 

o parametrach nie gorszych od Sprzętu naprawianego. Koszty związane z dostarczeniem 

sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; 
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b) wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad. 

Wymagane minimalne parametry (z wyjątkiem wagi i wymiarów opisanych wartością 

maksymalną). 

1. Notebook – 51 szt. fabrycznie nowe 

Notebook 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Procesor Procesor 64 bitowy o architekturze x86 

Wydajność Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 8000 

wsparcie dla wirtualizacji, maksymalne TDP 15-W 

Pamięć RAM 8 GB DDR4 2400MHz z możliwością rozbudowy do min. 32 GB 

Ilość banków pamięci: min 2 szt. 

Ilość wolnych banków pamięci: min 1 szt. 

Typ dysku twardego SSD M.2 

Dysk twardy 500 GB 

Przekątna   14-14,1” 

Typ matrycy IPS. Z powłoką antyrefleksyjną. 

Rozdzielczość 1920x1080 

Waga wraz z akumulatorem Maksymalnie 1,7 kg 

Typ karty graficznej Zintegrowana 

Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona min 1700MB 

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo 

Mikrofon 

Komunikacja Zintegrowane: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, LAN 

10/100/1000 Mbps, 1 x Ethernet (RJ-45), Interfejsy: 2xUSB 3.0,  

czytnik kart pamięci, 1xHDMI, 1xThunderbolt 3(złącze USB typ C), 

wewnętrzny czytnik kart kryptograficznych, gniazdo 

słuchawkowe. 

Urządzenie wskazujące TouchPad  

Stacja dokująca Stacja producenta laptopa. Porty: 3x USB 3.0, 1 x Ethernet (RJ-

45), 1xVGA, 2x DisplayPort, 2x USB typ C. Stacja dokująca ma 

łączyć się z laptopem przy pomocy złącza Thunderbolt 3 (złącze 

USB typ C) 

Wymiary stacji dokującej Maks. 100mm x 100mm x 70mm 
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Zainstalowane oprogramowanie 64 bitowy system operacyjny współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
Windows Serwer w oparciu o Active Directory, Microsoft 
Exchange i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o 
platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i  
Bitlocker. Licencja na ww. system operacyjny musi być 
bezterminowa i  nieograniczona terytorialnie. 

Dodatkowe informacje Układ TPM, czytnik linii papilarnych, podświetlana klawiatura 

laptopa, mysz bezprzewodowa (rozdzielczość 1000 dpi, 3 

przyciski), torba na laptopa dwukomorowa zapinana na zamek, 

kabel  DisplayPort  – HDMI 1m 

Wymiary Maks. 333mm x 240mm x 18mm  

Gwarancja Minimum na 36 miesięcy  


