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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - PAKIET 7 

specyfikacja techniczna 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa stacji roboczej oraz akcesoriów komputerowych.  

II. Informacje szczegółowe 

Zamówienie dotyczy dostawy 

1. Stacja robocza ………………………………………………………………………………………………………. ( 1 szt.) 

2.  Zasilacz UPS …………………………………………………………………..……………………………………. ( 1 szt.) 

3. Dysk zewnętrzny ……………………………………………………………………………………………………. ( 1 szt.) 

zgodnego ze szczegółowymi parametrami technicznymi. 

III. Gwarancja, serwis 

Wymagana gwarancja na urządzenia – minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy 

IV. Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy 

1. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj.: do Instytutu Fizyki 

Doświadczalnej pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, 

3. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy. 

4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże sprzęt, dokumentację, płyty instalacyjne. 

5. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu zgodnie z treścią umowy. 

6. Wykonawca przekaże, w formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi. 
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Szczegółowe parametry techniczne sprzętu 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu 

oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych. 

* Tak/Nie - niepotrzebne należy skreślić. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. 

Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE. 

W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi 

charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego. 

 

LP. Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania Parametry oraz model i producent oferowanego sprzętu  Ilość 

I. II. III. IV. 

1. Stacja Robocza  

 

JEDNOSTKA CENTRALNA 

Parametry równoważne lub wyższe niż: 

 

Procesor: 

 Wydajność obliczeniowa - Procesor o wydajności nie 

gorszej niż 14 000 pkt. w teście PassMark - CPU Mark, 

wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

 TDP: max 140W 

 Ilość wątków: min. 12 

 

Pamięć masowa: 

 Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt., możliwość 

zamontowania min. kolejnej 1 szt. 

Dysk 1: pojemność: min. 1 TB; typ dysku: SATA,   

 

 

 

 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

(Model powinien określać jednoznacznie oferowany sprzęt) 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Tak/Nie* 

 

 

 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 

 

 

 

Dysk 1 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

1 

szt. 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Pamięć operacyjna: 

 Pojemność zainstalowanej pamięci: min. 64 GB DDR4;  

 rozmieszczenie kości pamięci aby zapewniała możliwość 

rozbudowy komputera o dodatkową pamięć 

 Pamięć operacyjna z korekcją błędów (ECC) 

 Możliwość rozbudowy do: min. 128 GB 

 

Napęd optyczny: 

 Nagrywarka DVD+/-RW  

 

Obudowa: 

 Typu: TOWER lub mini TOWER, czarna, 

nieprzekraczająca wymiarów: 200x450x450cm 

 

Płyta główna (minimalna ilość złącz): 

 1 x PCI ,  

 2 x PCIe 3.0 x 16,  

 1 x PCIe 3.0 x 8,  

 1 x PCIe 2.0 x 4,  

 1 x PCIe 2.0 x 1, 

 2 x USB 2.0,  

 8 x USB 3.0 (po 4 z przodu i z tyłu obudowy), 

 zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10 / 100 / 1000 

Mb/s 

 

Karta Graficzna: 

 Wydajność obliczeniowa karty graficznej nie gorsza niż 

280 pkt. w teście PassMark - G3D, wyniki dostępne na 

stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/midlow_range_gpus.html 
 
Głośność pracy: 

 Głośność w czasie pracy z dyskiem nie większa niż 16db 

potwierdzona badaniami przeprowadzonymi zgodnie 

normą ISO 9296, Wymagane załączenie dokumentu - 

Typ:………… 

 Pojemność dysku twardego …………. 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Pojemność zainstalowanej pamięci ………… 

 Tak/Nie* 

 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Tak/Nie* 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Tak/Nie* 

 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 

 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 Tak/Nie* 

 

 

 

 

 

 Tak/Nie* 

http://www.videocardbenchmark.net/midlow_range_gpus.html
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deklaracji potwierdzających uzyskane wartości. 

 

 

2. Zasilacz UPS 

Parametry równoważne lub wyższe niż: 
 

Typ: 
 Obudowa: Desktop (nie RACK) 

 Rozmiar nieprzekraczający wymiarów 400x140x220mm  
 Waga nie większa niż 12,5 Kg 

 Moc [W] 700 

 Moc pozorna [VA] 1400 

 Napięcie wejściowe [V] 230 

 Napięcie wyjściowe [V] 230 

 Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 10 minut 

 Czas przełączania Poniżej 10 milisekund 

 Średni czas ładowania 8 godziny 

 Ilość gniazd wyj.: 6, w tym: gniazd IEC 320 C13: 6 

 Złącze komunikacyjne: USB 

 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 

 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

1 

szt. 

3. Dysk zewnętrzny 

Parametry równoważne lub wyższe niż: 
 

Parametry: 
 Pojemność 4 TB 

 Interface USB 3.0 

 Typ: Magnetyczny 
 Wielkość 3,5” 
 Rozmiar nieprzekraczający wymiarów 40x130x180mm 
 Waga nie większa niż 1000g 

 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

 

 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 Tak/Nie* 

 

1 

szt. 

 
* niepotrzebne należy skreślić 
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Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienione parametry i 
wymagania 

oraz że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy, gwarancji, serwisu 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                                                                  ..…………………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                                          (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do podejmowania zobowiązań) 


