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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/6/2015 na dostawę sprzętu i akcesoriów 

komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

LP OPIS PRODUKTU ILOŚĆ 

1. Zestaw komputerowy według opisu w załączniku nr 1 5 

2. Zestaw komputerowy według opisu w załączniku nr 2 1 

3. Komputer przenośny według opisu w załączniku nr 3 1 

4. Komputer przenośny według opisu w załączniku nr 4 1 

5. Komputer przenośny według opisu w załączniku nr 5 1 

6. Monitor 28" według opisu w załączniku nr 6 1 

7. Monitor 24" według opisu w załączniku nr 7 1 

8. Urządzenie wielofunkcyjne według opisu w załączniku nr 8 1 

9. Drukarka według opisu w załączniku nr 9 1 

10. Drukarka według opisu w załączniku nr 10 7 

11. Urządzenie wielofunkcyjne według opisu w załączniku nr 11 4 

12. Kamera IP według opisu w załączniku nr 12 10 

13. Kamera internetowa według opisu w załączniku nr  13 3 

14. Mikrofon według opisu w załączniku nr 14 1 

15. Dyktafon według opisu w załączniku nr 15 1 

16. Prezenter według opisu w załączniku nr 16 8 

17. Dysk według opisu w załączniku nr 17 5 

18. Dysk według opisu w załączniku nr 18 5 

19. Dysk według opisu w załączniku nr 19 1 

20. Dysk według opisu w załączniku nr 20 5 

21. Dysk według opisu w załączniku nr 21 1 

22. Skaner ręczny według opisu w załączniku nr 22 3 

23. Karta graficzna według opisu w załączniku nr 23 1 

24. Karta graficzna według opisu w załączniku nr 24 2 

25. Router według opisu w załączniku nr 25 1 

26. Router według opisu w załączniku nr 26 3 

27. Klawiatura według opisu w załączniku nr 27 1 

28. Mysz według opisu w załączniku nr 28 1 

29. Mysz według opisu w załączniku nr 29 1 

30. Mysz według opisu w załączniku nr 30 3 

31. Mysz według opisu w załączniku nr 31 20 

32. Głośniki według opisu w załączniku nr 32 1 

33. Głośniki według opisu w załączniku nr 33 1 
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34. Głośniki według opisu w załączniku nr 34 3 

35. Słuchawki według opisu w załączniku nr 35 1 

36. Latarka światłowodowa według opisu w załączniku nr 36 1 

37. Pamięć według opisu w załączniku nr 37 12 

38. Kontroler według opisu w załączniku nr 38 1 

39. Kontroler według opisu w załączniku nr 39 1 

40. Komputer według opisu w załączniku nr 40 1 

41. Pendrive według opisu w załączniku nr 41 4 

42. PatchCord według opisu w załączniku nr 42 4 

43. PatchCord według opisu w załączniku nr 43 5 

44. PatchCord według opisu w załączniku nr 44 13 

45. PatchCord według opisu w załączniku nr 45 10 

46. PatchCord według opisu w załączniku nr 46 10 

47. nadajnik usb według opisu w załączniku nr 47 1 

48. Czytnik kart według opisu w załączniku nr 48 5 

49. Academic VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack 1 

50. 
Academic Basic Support/Subscription for VMware Horizon View Standard 

Edition: 10 Pack (CCU) for 3 years 
1 

51. VMware Fusion 8 Pro academic 3 

52. NetSpot PRO - One user, One Mac. Education license 1 

53. Abby Finereader Pro for Mac 1 

54. Licencja edukacyjna NetSpot PRO for Mac OS X 1 

55. Licencja NVR na 1 kamerę do QNAP NAS 8 

 

Do dostawy pozycji 1, 2, 6, 7, 9, 10, 25, 26 zamawiający będzie się ubiegał o 
zastosowanie stawki podatku VAT 0 %, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w związku z art. 
83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1/1 do SIWZ 

 

Komputer 
 

Typ 

• terminal zero client 

Chłodzenie 

•  pasywne (bez wentylatora) 

Wydajność obrazu (max. dla VDI) 

• min. 50 Mpps 

Interfejsy 

• LAN RJ-45 (ethernet 10/100/1000) 

• 6 x USB 2.0 

• wyjście DVI-I, wyjście cyfrowe (DisplayPort lub DVI-D) 

• wyjście na słuchawki (mini jack) 

• wejście na mikrofon (mini jack), 

Zużycie energii 

• max. 30 W w czasie pracy 

• max. 1 W w czasie czuwania 

Protokoły wspierane sprzętowo 

• PCoIP (w architekturze Teradici 2) 

Certyfikacja 

• VMware-Ready 

Możliwość montażu 

• możliwość montażu do monitora w standardzie VESA (100mm x 100mm)  

Wyposażenie dodatkowe 

• zasilacz sieciowy 

• podstawka / uchwyt montażowy VESA 

Gwarancja producenta 

• min. 24 miesięce  
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Załącznik nr 1/2 do SIWZ 

Zestaw komputerowy AIO 
 

Parametry minikomputera: 

• procesor: min 8 wątków,  wydajność według PASSMARK  min. 7980 
• pamięć RAM: min. 2 banki pamięci, do zainstalowania min. 16 GB ,  

zainstalowane min. 16 GB, taktowanie min. 1600 Mhz 
• dysk min. 1 TB 
• ekran  min 23”, min. Full HD, multitouch 
• karta grafiki min. 1GB dedykowanej pamięci RAM DDR3 
• karta sieciowa standardu Ethernet o prędkości min. 10/100/1000 
• karta WiFi 802.11 a/b/g/n 
• karta Bluetooth 4.0 
• min. 4 porty USB 3 
• min. 1 wyjście audio jack 3.5 mm 
• min. 1 wyjście HDMI, min. 1 wejście HDMI 
• wbudowany czytnik kart pamięci 
• klawiatura i mysz - bezprzewodowe 
• zasilanie 230V 
• zintegrowana obudowa AIO 
• wymiary maksymalne: wysokość 471 mm, szerokość 595 mm, głębokość 220 mm 
• waga maksymalna 12 kg 
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Załącznik nr 1/3 do SIWZ 

Notebook 
 

Procesor 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 3500 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 

oprogramowania PassMark Software, 

Pamięć 

• min. 8 GB pamięci operacyjnej, 

Dysk 

• wbudowany dysk w obudowie notebooka, 

• pojemność 256 GB lub więcej, 

• dysk w technologii SSD. 

Ekran / Grafika 

• przekątna min. 14 cali, max 15 cali, LED HD, 

• rozdzielczość nominalna min. 1920x1080, 

• matowa powłoka matrycy w technologii IPS, 

• zintegrowana karta graficzna, 

• wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p. 

Dźwięk 

• dźwięk High Definition, 

• wbudowane głośniki stereo, 

• wbudowany mikrofon. 

Sieć i łączność 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n/ac, 

• wbudowany modem 4G, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty 

• min. 2 porty USB 3.0, 

• port HDMI, 

• port mini DisplayPort. 

Inne 

• wytrzymała obudowa wykonana z użyciem włókien węglowych, 

• czytnik linii papilarnych. 

Dołączone oprogramowanie 

• preinstalowany system operacyjny Windows 8 lub wyższy, w wersji 64-bitowej 

oraz w języku polskim. 
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Zgodność 

• komputer w pełni zgodny z systemami Microsoft Windows 7 64-bit, Windows 8 

64-bit oraz Windows 8.1 64-bit. 

Wymiary / waga / wygląd 

• wymiary maksymalne (wys., szer., głęb.): 1,8 (z przodu) x 34,0 x 23,0 cm, 

• waga maksymalna 1,3 kg. 

• kolor czarny. 

Gwarancja producenta 

• min. 3-letnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/4 do SIWZ 

Notebook 
 

Procesor 

• minimum dwurdzeniowy  

Pamięć 

• min. 8 GB 1600 MHz DDR3, 

Dysk twardy 

• typu SSD, 

• 256 GB lub więcej. 

Ekran / Grafika 

• przekątna 13,3 cala, z podświetleniem LED 

• rozdzielczość nominalna 1440x900, 

• wbudowana kamera internetowa min. 720p HD, 

• procesor graficzny Intel HD Graphics 6000 

Dźwięk 

• wbudowane głośniki stereo, 

• wbudowany mikrofon. 

Sieć i łączność 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 a/b/n/ac, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty 

• czytnik kart pamięci SD, 

• min. 2 porty USB 3.0, 

• wyjście słuchawek stereo 

• port Thunderbolt 2, 

Dołączone oprogramowanie 

• OS X El Capitan 

Zgodność 

• komputer w pełni zgodny z systemem OSX. 

Wymiary i waga 

• wymiary maksymalne (wys., szer., głęb.): 1,7 x 33,0 x 23,0 cm, 

• waga maximum 1,4 kg. 

Zasilanie / Akumulator 

• akumulator litowo-polimerowy (min. 50 Wh). 

Pozostałe dane 

• klawiatura podświetlana, 

• urządzenie wskazujące – tabliczka wielodotykowa (multi-touch). 

Wyposażenie dodatkowe 

• Nagrywarka zewnętrzna DVD, interfejs USB, typ slot-load, w kolorze notebooka 

Gwarancja producenta 

• min. roczny serwis producenta 

 



Przetarg nieograniczony Nr 26/6/2015 Strona 45 

 

Załącznik nr 1/5 do SIWZ 

Komputer kieszonkowy 
 

Procesor 

• procesor 64-bitowy. 

Pamięć 

• min. 128 GB. 

Ekran / Grafika 

• przekątna min. 4,5”; max. 4.9”, 

• z technologią 3D touch, 

• rozdzielczość nominalna 750x1334. 

Multimedia 

• Wbudowana kamera HD (min. 12-megapixeli), autofocus, nagrywanie w jakości 4K, 

• Wbudowana druga kamera (min. 5-megapixeli), 

• wbudowany głośnik i mikrofon, 

Sieć i łączność 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0, 

• wbudowany modem GSM 4G. 

• wbudowany moduł NFC 

Zewnętrzne porty i czujniki 

• gniazdo słuchawek stereo, mini-jack 3,5mm, 

• czytnik linii papilarnych 

• akcelerometr 

• kompas cyfrowy, 

• czujnik zbliżeniowy 

• czujnik oświetlenia 

• GPS. 

• żyroskop 

Dołączone oprogramowanie 

• System iOS w wersji 9 lub nowszej. 

Wymiary, waga, obudowa 

• wymiary maksymalne (wys., szer., głęb.): 140 x 70 x 7 mm, 

• waga maximum 150 g., 

• obudowa w kolorze szarym lub czarnym. 

Zasilanie / Akumulator 

• akumulator litowo-jonowy. 

• Zasilacz USB. 
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Załącznik nr 1/6 do SIWZ 

Monitor 28” 
 

Parametry: 

• wielkość wyświetlacza: 28”, 

• rozdzielczość wyświetlacza: min. 3840x2160, 

• współczynnik proporcji: 16:9, 

• typ matrycy: TN, 

• kąty widzenia wyświetlacza: min. 175 stopni w poziomi oraz min. 175 stopni w pionie, 

• jasność: min. 370 cd/m2, 

• statyczny współczynnik kontrastu: min. 1000:1, 

• czas odświeżenia: 1 ms lub krótszy (GTG), 

• kolor obrazu 1 mld. 

• PIP 2.0; PBP 

• Certyfikat Windows 10 

• Montaż Vesa 1.0 

Złącza: 

• min. 1 port DisplayPort w wersji min. 1.2  

• min. 2 port HDMI w wersji min. 1.4 
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Załącznik nr 1/7 do SIWZ 

Monitor 24” 
 

Parametry: 

• wielkość wyświetlacza: 24”, 

• rozdzielczość wyświetlacza: min. 1920x1080, 

• współczynnik proporcji: 16:9, 

• typ matrycy: LED z powłoką antyrefleksyjną, 

• kąty widzenia wyświetlacza: min. 175 stopni w poziomi oraz min. 175 stopni w pionie, 

• jasność: min. 250 cd/m2, 

• statyczny współczynnik kontrastu: min. 3000:1, 

• dynamiczny współczynnik kontrastu: min. 5000000:1, 

• czas odświeżenia: 8 ms lub krótszy, 

Złącza: 

• min. 1 port VGA, 

• min. 1 port DisplayPort w wersji min. 1.2 z obsługą HDCP, 

• min. 1 port HDMI z obsługą HDCP, 

Właściwości: 

• polskie menu OSD, 

• możliwość pochylenia monitora w zakresie od -5 stopni do +20 stopni lub większym, 

• przygotowanie dla blokady zabezpieczającej Kensington, 

• panel sterowania z przyciskami sterującymi OSD oraz włącznik/wyłącznik zasilania, 

• wbudowany zasilacz, 

• zużycie energii: maks. 35 W, w trybie gotowości maks. 1 W. 

Pozostałe: 

• kolor obudowy: czarny lub czarno-srebrny, 

• polskie menu OSD, 

• wymiary maksymalne z podstawą (szer. x głęb. x wys.): 58cm x 20cm x 45cm, 

• maksymalna waga z podstawą: 4,0 kg, 

• min. trzyletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/8 do SIWZ 

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, 

• druk kolorowy, 

• prędkość druku: do min. 20 str./min, 

• normatywny cykl pracy: do min. 40 000 stron, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• rozdzielczość druku: do 600 x 600 dpi. lub więcej 

Parametry kopiowania: 

• maksymalna prędkość kopiowania: min. 20 str./min. 

• maksymalna liczba kopii: min. 99, 

• rozdzielczość kopiowania: do 300 x 300 dpi. lub więcej 

Parametry skanowania: 

• skaner płaski z podajnikiem ADF o pojemności min. 50 arkuszy, 

• skanowanie kolorowe, 

• kodowanie koloru: 24-bitowe, 

• możliwość skanowania do napędu USB, 

• zapisywanie do formatów pliku: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, 

BMP, PNG, TIFF. 

Parametry faksowania: 

• maksymalna rozdzielczość: 300 x 300 dpi lub większa 

• strony buforowane w pamięci: do min. 250 stron, 

• automatyczne powtarzanie numeru, 

• opóźnienie wysyłania faksów, 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Ethernet ze złączem RJ-45 pracująca w technologii Gigabit 

Ethernet, 

• 1 port RJ-11 do podłączenia faksu, 

• 1 port RJ-11 do podłączenia telefonu, 

• min. 1 port USB 2.0 do podłączenia drukarki, 

• min. 1 port USB 2.0 do druku bezpośredniego, 

• prędkość procesora: min. 600 MHz, 

• pamięć: min 192 MB, 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: do min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 160 g/m3 lub szerszy, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 

Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 
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• pojemność: do min. 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 120 g/m3 lub szerszy,  

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności 250 arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• dotykowy kolorowy panel sterowania pozwalający wydrukować raporty dotyczące stanu 

drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows XP oraz Windows 7, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web Jetadmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

• możliwość zastosowania wkładów o średniej wydajności min. 4000 stron w czerni oraz 

2500 stron w kolorze– deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 oraz 

ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego.  

Wymiary: 

• maks. szerokość 50 cm, 

• maks. długość 50 cm, 

• maks. wysokość 55 cm, 

• maks. waga 30,00 kg. 
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Załącznik nr 1/9 do SIWZ 

Drukarka laserowa 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, 

• druk kolorowy, 

• maksymalna prędkość druku: min. 20 str./min, 

• normatywny cykl pracy: min 40 000 stron, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• maksymalna rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi. 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Ethernet ze złączem RJ-45 pracująca w technologii min. 

Fast Ethernet, 

• min. 1 port USB 2.0 typu B do podłączenia do komputera, 

• prędkość procesora: min. 600 MHz, 

• pamięć: min 128 MB. 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: min 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: od 60 do 160 g/m3, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/ 

z nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 

Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: min 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: od 60 do 120 g/m3, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/ 

z nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 500 

arkuszy, 

• pojemność odbiornika: 150 arkuszy lub więcej, 

• wyświetlacz - panel sterowania pozwalający zmienić konfigurację 

drukarki/wydrukować raporty dotyczące stanu drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 8, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web Jetadmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 42 cm, 

• maks. długość 50 cm, 

• maks. wysokość 34 cm 

• maks. waga 24,00 kg. 
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Załącznik nr 1/10 do SIWZ 

Drukarka laserowa 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, 

• druk monochromatyczny (czarno-biały), 

• maksymalna prędkość druku: min. 30 str./min, 

• normatywny cykl pracy: min. 50 000 stron, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• maksymalna rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi. 
Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Ethernet ze złączem RJ-45 pracująca w technologii min. 

Fast Ethernet, 

• min. 1 port USB 2.0 typu B do podłączenia drukarki, 

• min. 1 port USB 2.0 typu A do druku bezpośredniego, 

• prędkość procesora: min. 800 MHz, 

• pamięć: min 256 MB. 
Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: min. od 60 do 160 g/m3, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 
Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: min. 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: min. od 60 do 120 g/m3, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 
Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 500 

arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• wyświetlacz - panel sterowania pozwalający zmienić konfigurację drukarki oraz 

wydrukować raporty dotyczące stanu drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 8, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web Jetadmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 
Wymiary: 

• maks. szerokość 38 cm, 

• maks. długość 38 cm, 

• maks. wysokość 30 cm, 

• maks. waga 12,00 kg. 
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Załącznik nr 1/11 do SIWZ 

Urządzenie wielofunkcyjne 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, 

• druk monochromatyczny (w czarni), 

• maksymalna prędkość druku: min. 32 str./min, 

• normatywny cykl pracy: min. 50 000 stron, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi. 

Parametry kopiowania: 

• maksymalna prędkość kopiowania: min. 32 str./min. 

• maksymalna liczba wykonanych kopii dokumentu: min. 50, 

• rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi. 

Parametry skanowania: 

• skaner płaski z podajnikiem ADF o pojemności min. 50 arkuszy, 

• skanowanie kolorowe, 

• kodowanie koloru: min. 30-bitowe, 

• minimalny obszar skanowania: 216mm x 297mm, 

• możliwość skanowania bezpośrednio do podłączonego urządzenia USB lub poprzez 

wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy. 

Parametry faksowania: 

• minimalna prędkość wysyłania: 3 sekundy na stronę, 

• rozdzielczość: min. 300 x 300 dpi, 

• strony buforowane w pamięci: min. 300 stron, 

• automatyczne powtarzanie numeru, 

• opóźnienie wysyłania faksów, 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Ethernet ze złączem RJ-45 pracująca w technologii min. Fast 

Ethernet, 

• min. 1 port USB 2.0 typu B do podłączenia do komputera, 

• min. 1 port USB 2.0 typu A do druku bezpośredniego, 

• prędkość procesora: min. 800 MHz, 

• pamięć: min 256 MB. 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 160 g/m3 lub szerszy, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 

Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: min. 250 arkuszy, 
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• gramatura obsługiwanych nośników: zakres min. od 60 do 120 g/m3 lub szerszy,  

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 

nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 500 

arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• dotykowy kolorowy panel sterowania pozwalający zmienić konfigurację drukarki oraz 

wydrukować raporty dotyczące stanu drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 8, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web Jetadmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 44 cm, 

• maks. długość 40 cm, 

• maks. wysokość 45 cm 

• maks. waga 16,00 kg. 
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Załącznik nr 1/12 do SIWZ 

Kamera 
 

Parametry techniczne:  

• przetwornik CMOS min. 1.3 megapiksela, 

• wbudowane diody IR o maksymalnym zasięgu min. 8 metrów, 

• wbudowany czujnik PIR umożliwiający wykryć ruch poprzez zmiany temperatury 

obiektów, 

• możliwość przesyłania dwóch różnych strumieni (o różnych rozdzielczościach), 

• wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC, 

• dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon oraz głośnik), 

• wbudowany port RJ45, 

• możliwość zasilania przez złącze RJ45 (technologia PoE) lub zasilaczem sieciowym 12V. 

Parametry obrazu:  

• rozdzielczość min. 1280 x 960, 

• kompresja w czasie rzeczywistym w technologii H.264, 

• cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), 

• cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, 

• kąt widzenia kamery: min. 92 stopnie. 

Pozostałe informacje: 

• zgodna z Surveillance Station v. 5.1 lub wyższej 

• 2-letnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 10 cm, 

• maks. wysokość 14 cm 

• maks. głębokość 7 cm, 

• maks. waga 450 gram. 
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Załącznik nr 1/13 do SIWZ 

Kamera internetowa 
 

Parametry techniczne: 

- możliwość prowadzenia wideo rozmowy w jakości min. 720p, 

- nagrywanie wideo w jakości 360p, 480p, 720p, 1080p, 

- robienie zdjęć w rozdzielczości do 8 megapikseli, 

- łączność z komputerem poprzez złącze USB, 

- automatyczne dopasowanie ostrości, 

- automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu, 

- technologia Fluid Crystal do optymalizacji nagrywanego obrazu i ruchu, 

- wbudowane dwa mikrofony stereo, 

- automatyczna redukcja zakłóceń. 

Funkcje załączonego oprogramowania producenta: 

- sterowanie przesuwaniem, przechylaniem i powiększaniem obrazu podczas prowadzenia 

wideo rozmowy, 

- nagrywanie wideo, 

- robienie zdjęć, 

- śledzenie twarzy, 

- wykrywanie ruchu, 

- wysyłanie zdjęć bezpośrednio do serwisu Facebook, 

- wysyłanie filmów bezpośrednio do serwisu YouTube. 

Pozostałe informacje: 

- kolor czarny, 

- uniwersalny klips umożliwiający zamontowanie na monitorze CRT / LCD, 

- klips umożliwiający zamocowanie kamery na statywie, 

- min. dwuletnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

- maks. szerokość 7 cm, 

- maks. wysokość 3,5 cm, 

- maks. głębokość 4,5 cm, 

- maks. waga 150g. 
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Załącznik nr 1/14 do SIWZ 

Mikrofon studyjny usb ze statywem 

Parametry mikrofonu 

• wysokiej jakości, wielkomembranowy, studyjny mikrofon pojemnościowy 

• port USB 

• konfiguracja Plug And Play 

• kompatybilność: Windows Win7/MAC OSX/Linux 

• przetwornik AD: 16bit 48kHz (max) 

• min. pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz 

• max. poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD) 

• min. zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB 

• min. czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz) 

• kardioidalna charakterystyka kierunkowa 

• wytrzymała stalowa obudowa 

• dołączony uchwyt do montażu na statywie, 

• dołączony przewód USB o długości 1.8 m 

Parametry statywu 

• typ „stołowy” 

• kolor czarny 

• waga max 0,5kg 

Gwarancja producenta 

• min. 1 rok 
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Załącznik nr 1/15 do SIWZ 

Dyktafon cyfrowy 
 

Parametry: 

• wbudowana pamięć flash min. 4 GB, 

• filtr górnoprzepustowy, 

• wbudowany mikrofon monofoniczny, 

• wbudowany głośnik o mocy min. 300mW, 

• gniazdo na kartę pamięci microSD oraz Memory Stick Micro, 

• wyświetlacz LCD pozwalający na zarządzania nagraniami, 

• interfejs miniUSB w wersji min. 2.0 do komunikacji z komputerem, 

• min. 1 gniazdo mikrofonowe 3,5mm (mini-jack), 

• min. 1 gniazdo słuchawkowe 3,5mm (mini-jack), 

• zasilane maksymalnie dwoma bateriami typu AAA. 

Funkcjonalność: 

• cyfrowa regulacja prędkości odtwarzania, 

• maksymalny czas nagrania: 1000 godz., 

• kompresja nagrań MP3. 

Inne: 

• dołączony zewnętrzny mikrofon producenta urządzenia, 

• wymiary maksymalne (szer. x wys. x głęb.): 40mm x 120mm x 25mm, 

• maksymalna waga: 80g, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/16 do SIWZ 

Prezenter bezprzewodowy 
 

Parametry: 

• wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdów, 

• technologia łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz, 

• min. 15-metrowy zasięg działania wg. specyfikacji producenta, 

• czerwony laserowy wskaźnik z diodą LED sygnalizującą działanie, 

• interfejs odbiornika USB typ A, 

• wskaźnik poziomu naładowania baterii, 

• wyłącznik zasilania, 

• zasilane dwoma bateriami typu AAA. 

Inne: 

• kompatybilny z systemami Windows 7 oraz Windows 8, 

• technologia „plug and play” – brak konieczności instalowania sterowników lub 

oprogramowania, 

• chowany odbiornik, 

• ochronne etui, 

• min. trzyletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/17 do SIWZ 

Dysk HDD 2 TB 
 

Parametry techniczne:  

• technologia HDD, 

• interfejs SATA3 (6 GB/s), 

• pamięć cache min. 64MB, 

• pojemność min. 2TB, 

• nominalny czas pracy min. 1 000 000 godzin. 

Pozostałe informacje: 

• poziom hałasu maks. 25db, 

• technologia producenta w oprogramowaniu układowym wspomagająca integrację, 

ochronę i optymalną wydajność w systemach macierzowych (RAID), 

• technologia producenta mająca za zadanie równoważenie pracy talerzy dysku w celu 

zwiększenia wydajności i niezawodności , 

• 3-letnia  gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• dysk wielkości 3,5”, 

• maks. waga 650 gram. 
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Załącznik nr 1/18 do SIWZ 

Dysk SSD 250 GB 
 

Parametry techniczne  

• technologia SSD, 

• interfejs SATA3 (6 GB/s) 

• pamięć cache min. 512 MB, 

• pojemność min. 250 GB, 

• nominalny czas pracy min. 1 500 000 godzin, 

• pamięć wykonana w technologii V-NAND 3D. 

 Pozostałe informacje: 

• szybkość odczytu wg. producenta: min 540 MB/s, 

• szybkość zapisu wg. producenta: min 520 MB/s, 

• algorytm automatycznego odśmiecania pamięci, 

• szyfrowanie AES 256-bitowe, 

• obsługa TRIM, 

• 5-letnia  gwarancja producenta, 

 Wymiary: 

• dysk wielkości 2,5”, 

• maks. waga 50 gram. 
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Załącznik nr 1/19 do SIWZ 

Dysk SSD 512 GB 
 

Parametry techniczne  

• technologia SSD, 

• interfejs SATA3 (6 GB/s) 

• pamięć cache min. 512 MB, 

• pojemność min 512 GB, 

• nominalny czas pracy min. 2 000 000 godzin, 

• pamięć wykonana w technologii V-NAND 3D, 

• kontroler trójrdzeniowy w oparciu o technologię MEX 

 Pozostałe informacje: 

• szybkość odczytu wg. producenta: min 540 MB/s, 

• szybkość zapisu wg. producenta: min 520 MB/s, 

• algorytm automatycznego odśmiecania pamięci, 

• szyfrowanie AES 256-bitowe, 

• obsługa TRIM, 

• 5-letnia  gwarancja producenta, 

 Wymiary: 

• dysk wielkości 2,5”, 

• maks. waga 70 gram. 
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Załącznik nr 1/20 do SIWZ 

Dysk SSD 
 

Parametry techniczne:  

• Pojemność 120GB, 

• technologia flash (SSD), 

• interfejs SATA3 (6 GB/s) 

• prędkość odczytu (wg specyfikacji producenta): do 450 MB/s, 

• prędkość zapisu (wg specyfikacji producenta): do  450 MB/s, 

• nominalny czas pracy min. 1 000 000 godzin, 

• min. pojemność 120 GB, 

• kontroler LSI SandForce. 

Pozostałe informacje: 

• 3-letnia  gwarancja producenta, 

Wymiary: 

• dysk wielkości 2,5”, 

• maks. wysokość 7 mm, 

• maks. waga 90 gram. 
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Załącznik nr 1/21 do SIWZ 

Dysk zewnętrzny 
 

Parametry techniczne: 

• pojemność min.  1 TB, 

• dysk w technologii HDD 

• 1 złącze USB 3.0, 

• zasilanie z USB, 

• kolor czarny, 

• dołączony miękki futerał. 

Funkcje: 

• możliwość sprzętowego szyfrowania plików, 

• możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych z opcją przechowywania w 

chmurze, 

• możliwość zabezpieczenia plików hasłem za pomocą oprogramowania producenta. 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 7 i Windows 8, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0 i USB 3.0. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 8 cm, 

• maks. długość 12 cm, 

• maks. wysokość 2 cm, 

• maks. waga  200 g. 

Gwarancja 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/22 do SIWZ 

Cyfrowy Skaner Ręczny 
 

Parametry techniczne:  

• rozmiar: 130 x 18 x 32 mm, 

• prędkość skanowania: min 12 cm/s, 

• obsługiwana minimalna wielkość czcionki: maks. 5 pkt, 

• obsługiwana maksymalna wielkość czcionki: min. 22 pkt, 

• oprogramowanie OCR ze wsparciem dla PC/Mac: języka łacińskiego, greckiego oraz 
cyrylicy, 

• złącze USB. 

Pozostałe informacje: 

• dołączony kabel USB, 

• kolor czarny, 

• 1-letnia gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8 oraz Mac OSX 10.4 lub 

nowszy. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 4 cm, 

• maks. długość 14 cm, 

• maks. wysokość 2 cm, 

• maks. waga 350 gram. 
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Załącznik nr 1/23 do SIWZ 

Karta graficzna 
 

Parametry: 

• złącze PCI-Express 3.0, 

• min. 4086MB pamięci operacyjnej DDR5, 

• szyna danych o przepustowości min. 256bit, 

• aktywne chłodzenie posiadające min. 2 wentylatory, 

• obsługa standardu DirectX 12, 

• obsługa standardu OpenGL 4.4, 

• wspierana rozdzielczość 2560x1600, 

• min. 1 port HDMI, 

• min. 1 port DisplayPort, 

• min. 2 porty DVI, 

Inne: 

• technologia producenta karty usprawniająca działanie systemu odprowadzania ciepła, 

• oprogramowanie producenta umożliwiające przeprowadzenie overclockingu karty, 

• możliwość strumieniowania widoku pulpitu do sieci w jakości Full HD, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/24 do SIWZ 

Karta graficzna 
 

Parametry: 

• złącze PCI-Express 3.0, 

• min. 4086MB pamięci operacyjnej, 

• szyna danych o przepustowości min. 128bit, 

• aktywne chłodzenie posiadające min. 2 wentylatory, 

• praca z chłodzeniem w trybie pasywnym 

• obsługa standardu DirectX 12, 

• obsługa standardu OpenGL 4.4, 

• wspierana rozdzielczość cyfrowa 4096x2160, 

• wspierana rozdzielczość analogowa 2048x1536 

• pobór mocy max 170 W, 

• min. 1 port HDMI, 

• min. 3 port DisplayPort, 

• min. 2 porty Dual-link DVI, 

• obsługa min. 3 kart SLI 

• wydajność 3DMark – min. 10380 
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Załącznik nr 1/25 do SIWZ 

Router 

 

Funkcje urządzenia:  

• wbudowany nadajnik o wysokiej mocy (Tx do 30dBm) działający w częstotliwości 

2.4Ghz 2x2 MIMO 802.11bgn 

• dołączone anteny dookólne o zysku min. 4 dBi 

• min jedno złącze SFP Gigabit (możliwość pracy jako Gigabitowy konwerter mediów) 

• min. 10 portów Ethernet - w tym min 5 portów Gigabit Ethernet  

• złącze USB lub micro-USB do podłączenia modemu 3G/LTE lub pamięci USB  

• dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający konfigurację podstawowych funkcji 

• możliwość zasilania przez dołączony zasilacz lub Power over Ethernet 

• Zarządzanie przez WWW, telnet, SSH, SMNP 

• NAT i Firewall 

• Routing statyczny i dynamiczny (RIP v1 / v2, OSPF v2, BGP v4) 

• IPSec 

• Hierarchczny QoS 

• obsługa urządzeń w technologii UPnP, 

• DHCP serwer, 

• NTP serwer i klient 

• Vlan 802.1q 

• STP, L2 bridge 

• obsługa zabezpieczeń WEP (64 oraz 128 bit) oraz WPA/WPA2 

• HotSpot  

Pozostałe 
• dołączony zasilacz 

• gwarancja min. 1 rok 
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Załącznik nr 1/26 do SIWZ 

Router 
 

Parametry techniczne:  

• praca w standardzie 802.11 b/g/n 

• antena wewnętrzna  

• 1 port WAN/LAN, 

• min. 1 port USB 2.0 dla modemu 3G/4G 

• 1 port mini-USB do podłączenia zasilania 

• przycisk uruchamiający funkcję WPS, 

• przycisk resetu urządzenia do ustawień fabrycznych. 

Funkcje urządzenia:  

• interfejs do zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej, 

• serwer DHCP, 

• możliwość podłączenia zewnętrznego modemu (3G lub 4G) do portu USB 

• translacja adresów sieciowych, 

• obsługa zabezpieczeń WEP (64 oraz 128 bit) oraz WPA/WPA2, 

• obsługa urządzeń w technologii UPnP, 

• możliwość wymiany firmware na alternytwny. 

Pozostałe informacje: 

• min, 1-rok gwarancji producenta. 

• zewnętrzny zasilacz 

Wymiary: 

• maks. szerokość 7,5 cm, 

• maks. Głębokość 7,0 cm, 

• maks. wysokość 2,2 cm 
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Załącznik nr 1/27 do SIWZ 

Klawiatura bluetooth 
 

Parametry techniczne klawiatury: 
- klawiatura bezprzewodowa pracująca w technologii Bluetooth, 

- pełen układ klawiszy „QWERTY” - Angielski (międzynarodowy), bez wydzielonego panelu 

numerycznego, 

- klawiatura nisko-profilowa, 

- zawiera klawisze funkcyjne: Command, FN, oraz przycisk wysuwania płyty z napędu optycznego 

- zasilanie z wbudowanego akumulatora, 

- automatyczne przechodzenie w stan uśpienia, 

Pozostałe informacje: 
- kolor srebrny (klawisze białe), 

- możliwość ładowania przez złącze Lightning 

- kabel do ładowania USB - Lightning 

- pełna zgodność z systemami operacyjnymi Mac OS X, 

- min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/28 do SIWZ 

Mysz bezprzewodowa bluetooth 
 

Parametry techniczne myszy 
• interfejs bluetooth, 
• obsługa technologii Multi-touch, 
• symetryczny kształt, 
• obsługa przewijania i gestów, 
• laserowy układ śledzący, 
• kolor jasny (biały lub srebrny), 
• zasilanie z wbudowanego akumulatora. 
• Port Lightning do ładowania 

Pozostałe informacje 
• dołączony kabel USB – Lightning do ładowania 
• pełna zgodność z systemami operacyjnymi Mac OS X, 
• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/29 do SIWZ 

Mysz komputerowa 
 

Parametry techniczne:  

• komunikacja bezprzewodowa poprzez protokół Bluetooth, 

• typ sensora: optyczny, 

• liczba przycisków 6, 

• wbudowana rolka (scroll) z możliwością przewijania ekranu na boki, 

• zasilane dwoma bateriami AA, 

• rozdzielczość min. 1000 dpi. 

Pozostałe informacje: 

• profil symetryczny (dla lewo- i prawo-ręcznych), 

• kolor czarny lub szaro-czarny, 

• 2-letnia gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows 8.1, Windows 10 oraz Mac OSX 10.5 lub nowszy, 

Wymiary myszki: 

• maks. szerokość 6 cm, 

• maks. długość 10 cm, 

• maks. wysokość 4 cm 

• maks. waga (bez baterii) 110 gram. 
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Załącznik nr 1/30 do SIWZ 

Mysz komputerowa 
 

Parametry techniczne:  

• komunikacja bezprzewodowa poprzez odbiornik umieszczany w porcie USB, 

• typ sensora: laserowy, 

• liczba przycisków 5, 

• wbudowana rolka (scroll) z możliwością przewijania ekranu na boki, 

• zasilane dwoma bateriami AA, 

• rozdzielczość min. 1000 dpi. 

Pozostałe informacje: 

• profil praworęczny, 

• kolor czarny lub szaro-czarny, 

• 3-letnia gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows 8.1, Windows 10 oraz Mac OSX 10.5 lub nowszy, 

Wymiary odbiornika USB: 

• maks. szerokość 1,5 cm, 

• maks. długość 1 cm, 

• maks. wysokość 1 cm. 

Wymiary myszki: 

• maks. szerokość 8 cm, 

• maks. długość 14 cm, 

• maks. wysokość 5 cm 

• maks. waga (bez baterii) 100 gram. 
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Załącznik nr 1/31 do SIWZ 

Mysz komputerowa 
 

Parametry techniczne:  

• komunikacja przewodowa poprzez port USB, 

• wysokiej jakości sensor optyczny, 

• liczba przycisków 3 + scroll, 

• rozdzielczość min.1000 dpi. 

Pozostałe informacje: 

• profil symetryczny (dla lewo- i prawo-ręcznych), 

• kolor czarny lub szaro-czarny, 

• 3-letnia gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8 oraz Mac OSX 10.4 lub 

nowszy, 

Wymiary: 

• maks. szerokość 10 cm, 

• maks. długość 15 cm, 

• maks. wysokość 5 cm 

• maks. waga 140 gram. 
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Załącznik nr 1/32 do SIWZ 

Głośnik bezprzewodowy 
 

Parametry techniczne: 

- głośniki stereo – 2 sztuki, 

- moc głośników min. 9 W, 

- dolny zakres częstotliwości maks. 50 Hz, 

- górny zakres częstotliwości min. 20 kHz, 

- ilość przetworników 2, 

- przyciski sterujące min. głośnością, następny/wcześniejszy utwór, 

- wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0, 

- podłączenia do komputera wtykiem jack 3,5mm, 

- złącze jack 3,5mm (AUX) do podłączenia zewnętrznych urządzeń, 

- wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 3.0, 

- wbudowany port na kartę microSD, 

- akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2200mAh (wg. specyfikacji producenta). 

Funkcjonalność: 

- transmisja sygnału przewodowa oraz bezprzewodowa, 

- możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio złączem jack 3,5”, 

- możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio za pośrednictwem protokołu 

Bluetooth (zgodność z A2DP), 

- możliwość odtwarzania dźwięku z włożonej karty microSD, 

- obsługa standardu NFC obsługująca parowanie i podłączanie urządzeń. 

Pozostałe informacje: 

- kolor czarny, 

- min. dwuletnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

- maks. szerokość 20 cm, 

- maks. długość 4 cm, 

- maks. wysokość 8 cm, 

- waga min. 500g. 
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Załącznik nr 1/33 do SIWZ 

Głośniki 
 

Parametry techniczne: 

- głośniki stereo – 2 sztuki, 

- moc głośników min. 14 W (na sztukę), 

- dolny zakres częstotliwości maks. 50 Hz, 

- górny zakres częstotliwości min. 20 kHz, 

- ekranowanie magnetyczne, 

- mechaniczna regulacja głośności, 

- mechaniczna regulacja wysokich tonów, 

- mechaniczna regulacja niskich tonów, 

- podłączenia do komputera wtykiem jack 3,5mm, 

- złącze wejścia jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznych urządzeń, 

- wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 3.0, 

- wyjście słuchawkowe jack 3,5mm. 

Funkcjonalność: 

- obsługa kodeków aptX oraz SBC, 

- możliwość jednoczesnego odtwarzania dźwięku z podłączonego komputera i 

podłączonego zewnętrznego urządzenia, 

- możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio za pośrednictwem protokołu 

Bluetooth (zgodność z A2DP), 

- obsługa standardu NFC obsługująca parowanie i podłączanie urządzeń. 

Pozostałe informacje: 

- kolor czarny, 

- zewnętrzny zasilacz,  

- min. dwuletnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

- maks. szerokość 18 cm, 

- maks. długość 10 cm, 

- maks. wysokość 25 cm. 
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Załącznik nr 1/34 do SIWZ 

Głośniki 
 

Parametry techniczne: 

- głośniki stereo – 2 sztuki, 

- moc głośników min. 1,2 W, 

- ekranowanie magnetyczne, 

- mechaniczna regulacja głośności, 

- zasilane z portu USB, 

- podłączenie do źródła audio wtykiem jack 3,5mm, 

Pozostałe informacje: 

- regulacja długości kabla, 

- kolor czarny lub szary, 

- min. dwuletnia gwarancja producenta. 

Wymiary i waga: 

- maks. szerokość 13 cm, 

- maks. długość 11 cm, 

- maks. wysokość 18 cm, 

- maks. waga zestawu 600g. 
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Załącznik nr 1/35 do SIWZ 

Słuchawki 
 

Dane techniczne 

• obsługa bluetooth 2.1 A2DP, 

• zasięg min 10m, 

• maksymalny czas rozmów nie mniej niż 5 godz 

Rodzaj 

• słuchawki bezprzewodowe bluetooth, 

• typ douszne, 

• waga nie większa niż 15g, 

• kolor czarny, 

Wyposażenie dodatkowe 

• etui z baterią i możliwością ładowania słuchawek, 

• ładowarka USB, 

• wkładki douszne 

Gwarancja 

• gwarancja min. 2 lata 
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Załącznik nr 1/36 do SIWZ 

Latarka 
 

Parametry: 

• latarka do kabli posiadających żyły światłowodowe, 

• wbudowanych 5 diod LED, 

• emisja światła koloru czerwonego, 

• min. dwa tryby emisji światła: światło stałe oraz migotanie, 

• zasilane dwoma akumulatorami 1.2V typu AA. 

Inne: 

• dołączony pokrowiec producenta, 

• dołączone dwa akumulatory spełniające wymogi poprawnego zasilania urządzenia, 

• dołączona ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatorów włożonych w latarkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przetarg nieograniczony Nr 26/6/2015 Strona 79 

 

Załącznik nr 1/37 do SIWZ 

Pamięć do HP ProLiant BL460c G6/G7 
 
• HP 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit 

• HP Module Part # 500207-071 

• HP Option Part # 500666-B21 
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Załącznik nr 1/38 do SIWZ 

Kontroler 
 

Parametry: 

• kontroler z wbudowanym czujnikiem umożliwiający sterowanie komputerem dzięki 

śledzeniu ruchu rąk i palców u rąk, 

• łączność z komputerem za pomocą portu USB3, 

• zasilane z portu USB. 

Inne: 

• min. dwa kable microUSB o różnej długości, 

• kompatybilny z systemami Windows 7, Windows 8 oraz Mac OS X 10.7, 

• min. dwuletnia gwarancja. 

Wymiary i waga: 

• maks. długość: 8 cm, 

• maks. szerokość: 3,5 cm, 

• maks. wysokość: 1,5 cm, 

• maksymalna waga: 60g. 
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Załącznik nr 1/39 do SIWZ 

Kontroler 
 

Parametry: 

• kontroler zakładany na nadgarstek umożliwiający komunikację z urządzeniem 

mobilnym, 

• łączność z urządzeniem mobilnym za pomocą protokołu Bluetooth w wersji min. 4.0 

(Lower Energy), 

• ładowanie za pomocą portu USB i dedykowanego kabla, 

• wbudowany wyświetlacz OLED o szerokości min. 128 px oraz wysokości 16 px 

• 3 osiowy akcelerometr, 

• silnik wibracyjny. 

Inne: 

• kolor czarno-zielony, 

• kompatybilny z systemami iOS8 lub nowszy oraz Android 4.3 lub nowszy, 

• dołączony kabel USB z dedykowanym złączem przeznaczonym do ładowania, 

• min. dwuletnia gwarancja, 

• dedykowana aplikacja producenta na urządzenia mobilne, 

Wymiary wewnętrzne: 

• min. szerokość: 55 mm, maks. szerokość: 62 mm, 

• min. wysokość: 42 mm, maks. wysokość: 45 mm. 

Wymiary wewnętrzne: 

• maks. szerokość: 75 mm, 

• maks. wysokość: 55 mm. 
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Załącznik nr 1/40 do SIWZ 

Zestaw startowy minikomputera 
 

Parametry minikomputera: 

• procesor wielordzeniowy o prędkości min. 800 MHz, 

• min. 1GB pamięci RAM w technologii LPDDR2, 

• karta sieciowa standardu Ethernet o prędkości min. 10/100, 

• min. 4 porty USB, 

• min. 1 wyjście audio jack 3.5mm, 

• min. 1 wyjście video HDMI, 

• min. 1 złącze na kartę pamięci formatu microSD, 

• zasilanie 5V, 

• wymiary maksymalne: 

o długość 9cm, 

o szerokość 6cm, 

Dołączone elementy kompatybilne z minikomputerem: 

• zasilacz, 

• karta pamięci z systemem operacyjnym, 

• obudowa koloru czarnego z odpowiednimi wycięciami na złącza, 

• gotowy (zlutowany) moduł interfejsu GPIO, 

• płytka stykowa min. 800 otworów, 

• zestaw 45 sztuk kabli montażowych do płytki stykowej o długości 100m, 

• zestaw 10 sztuk kabli montażowych do płytki stykowej o długości 140m, 

• zestaw 5 sztuk kabli montażowych do płytki stykowej o długości 180m, 

• zestaw 5 sztuk kabli montażowych do płytki stykowej o długości 230m. 
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Załącznik nr 1/41 do SIWZ 

Pendrive 
 

Parametry techniczne: 

• pojemność min.  32GB, 

• 1 złącze USB 3.0, 

• kolor czarny lub szary, 

• wysuwany złącze USB, 

• otwór na smycz, 

• min. szybkość zapisu 50MB/s, 

• min. szybkość odczytu 190 MB/s. 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 8.1, Windows 10 oraz MaxOS X 10.5 lub nowszy, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0 i USB 3.0. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 2,5 cm, 

• maks. długość 7 cm, 

• maks. wysokość 1 cm, 

• maks. waga  20 g. 

Gwarancja 

• min. pięcioletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/42 do SIWZ 

PatchCord światłowodowy 
 

Parametry: 

• długość 10 m, 

• światłowód wielomodowy OM4, 

• zakończony z dwóch stron wtykiem LC, 
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Załącznik nr 1/43 do SIWZ 

Kabel 
 

Parametry: 

• długość minimalna 1,0 m, 

• długość maksymalna 1,4 m, 

• skrętka w technologii Cat 5e UTP, 

• zakończony z dwóch stron wtykiem RJ45, 

• wbudowane dwie żyły światłowodowe umożliwiające łatwą identyfikację zakończeń, 

• unikalny numer seryjny przypisany każdemu kablowi. 
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Załącznik nr 1/44 do SIWZ 

Kabel 
 

Parametry: 

• długość minimalna 1,4 m, 

• długość maksymalna 1,8 m, 

• skrętka w technologii Cat 5e UTP, 

• zakończony z dwóch stron wtykiem RJ45, 

• wbudowane dwie żyły światłowodowe umożliwiające łatwą identyfikację zakończeń, 

• unikalny numer seryjny przypisany każdemu kablowi. 
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Załącznik nr 1/45 do SIWZ 

Kabel 
 

Parametry: 

• długość minimalna 2,0 m, 

• długość maksymalna 2,5 m, 

• skrętka w technologii Cat 5e UTP, 

• zakończony z dwóch stron wtykiem RJ45, 

• wbudowane dwie żyły światłowodowe umożliwiające łatwą identyfikację zakończeń, 

• unikalny numer seryjny przypisany każdemu kablowi. 
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Załącznik nr 1/46 do SIWZ 

Kabel 
 

Parametry: 

• długość minimalna 3,0 m, 

• długość maksymalna 3,5 m, 

• skrętka w technologii Cat 5e UTP, 

• zakończony z dwóch stron wtykiem RJ45, 

• wbudowane dwie żyły światłowodowe umożliwiające łatwą identyfikację zakończeń, 

• unikalny numer seryjny przypisany każdemu kablowi. 
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Załącznik nr 1/47 do SIWZ 

Transceiver radiowy 433MHz z portem USB 
 

Specyfikacja 

• urządzenie w obudowie typu „dongle USB” umożliwiające odbiór i nadawanie na 

częstotliwości radiowej 433MHz. 

• zasilanie przez port USB 

• gniazdo umożliwiające podłączenie anteny typu RP-SMA 

• antena zewnętrzna ze złączem RP-SMA o mocy min. 3dBi (nie dłuższa niż 6 cm) 

przystosowana do odbioru i nadawania na częstotliwości 433MHz 

• możliwość programowania urządzenia przez złącze USB przy pomocy programu 

dfu-programmer 

• obudowa plastikowa. 
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Załącznik nr 1/48 do SIWZ 

 

Czytnik kart 
 

Parametry: 

• zewnętrzny czytnik kart, 

• 1 złącze USB 3.0, 

• kolor czarny lub szary, 

• obsługa kart: 
o Compact Flash: CF typu I i II (UDMA 0-7) 
o Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II 
o microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I 

o Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 8.1, Windows 10, Linux 2.6 oraz Max OS X 10.8, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0 i USB 3.0. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 5,5 cm, 

• maks. długość 10 cm, 

• maks. wysokość 2 cm, 

• maks. waga  20 g. 

Gwarancja 
• min. dwuletnia gwarancja producenta. 


