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Przedmiotem zamówienia są komputery przenośne w ilości i o parametrach technicznych podanych w tabeli. 
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 Wydziału Matematyki i Informatyki UWr 
3. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy. 
4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże sprzęt, dokumentację, płyty instalacyjne itd. 
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. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia, w 

sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych. 
W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi 
parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego. 
Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE. 
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Zaoferowany sprzęt (model i parametry techniczne Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie  
nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia, w sposób 
umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych.) 

Termin 
wykonania 
dostawy 
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 CZĘŚĆ 1   

1 Komputer przenośny - laptop  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 

ekran matowy 14  cali o rozdzielczości   1920 x 1080  lub większej 
procesor o wydajności co najmniej 8317 wg www.cpubenchmark.net 
pamięć operacyjna co najmniej 16 GB 
pamięć masowa: dysk SSD  M.2 min. 512 GB 
co najmniej trzy  złącza USB, w tym co najmniej jedno USB 3.0 
złącze micro HDMI 
czytnik kart pamięci 
wbudowana kamera, mikrofon i głośniki 
łączność bezprzewodowa WiFi  a/b/g/n/ac 
waga co najwyżej 1,3 kg  
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit lub 
równoważny. Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012 
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO)  Active Directory MS 
Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. 
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji  za pomocą telefonu lub Internetu. 
Pełna obsługa ActiveX 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 Professional 

 

1 
 

        

 CZĘŚĆ 2  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wyświetlacz: przekątna ekranu LCD 15.6 cali; powłoka ekranu antyrefleksyjna 
rozdzielczość LCD  1366 x 768 pikseli 
Procesor: Wydajność nie mniej niż 3102 punktów wg www.cpubenchmark.net 
Dysk twardy: pojemność dysku SSD  256 GB 
Pamięć: wielkość pamięci RAM  8 GB 
Karta graficzna: rodzaj karty graficznej zintegrowana (podstawowa) 
wyjścia karty graficznej; 1x wyjście D-Sub; 1x wyjście HDMI; Złącza 1xUSB; 2xUSB 3.0 
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Komunikacja: Bluetooth; LAN 1 Gbps; WiFi IEEE 802.11b/g/n 
czytnik kart pamięci  SD 
napęd optyczny  DVD+/-RW 
Wygląd kolor obudowy czarny; materiał obudowy tworzywo sztuczne; stylistyka 
pokrywy czarna; kolor ramki wyświetlacza LCD czarny; kolor wokół klawiatury czarny 
kolor klawiatury czarny; właściwości klawiatury wydzielona klawiatura numeryczna 
szerokość nie więcej niż 380 mm 
głębokość nie więcej niż 260 mm 
wysokość nie więcej niż 23.6 mm 
waga nie więcej niż 2.18 kg 
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera HD; wbudowany mikrofon  
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit lub 
równoważny. Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012 
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS 
Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. 
Pełna obsługa ActiveX 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 Professional 

 CZĘŚĆ 3  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
ekran 15.6"  o rozdzielczości 3840x2160 4K; Matryca Matowa 
Dysk twardy SSD o pojemności przynajmniej 512 GB 
Pamięć RAM przynajmniej 16GB 
Karta graficzna zintegrowana 
Procesor o benczmarku przynajmniej 4000 wg. CPU Benchmarks  
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 CZĘŚĆ 4  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Przekątna ekranu:  pomiędzy 14", a 15,6" 
Rozdzielczość ekranu: przynajmniej 1920 x 1080; Matowa matryca 
Dysk twardy SSD M.2 480 GB lub większy; możliwe dwa dyski, w tym jeden SSD 
o pojemności przynajmniej 480GB. 
Układ graficzny: G3D Mark przynajmniej 2000 
Pamięć:  16 GB lub więcej 
Procesor: przynajmniej 7500 punktów banchmarku PassMark 
Wyście HDMI/microHDMI; przynajmniej jeden port USB typu C 
Obsługa WiFi, Bluetooth,waga: najwyżej 1,6 kg (z baterią) 
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 CZĘŚĆ 5  

1 Komputer przenośny – laptop  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Przekątna ekranu: pomiędzy 13,3", a 14"Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 
Dysk twardy: SSD M.2 co najmniej 256 GB 
Układ graficzny: G3D Mark co najmniej 1000 punktów 
Pamięć: 8 GB lub więcej 
Procesor: co najmniej 7000 punktów banchmarku PassMark 
Wyjście: co najmniej jedno USB typu C 
Bateria: co najmniej 9 godzin pracy 
Obsługa WiFi, Bluetooth, waga: najwyżej 1,35 kg 

1 
 

        



 

Załącznik nr 4 do SIWZ nr postępowania IM.2410.3.2018.AP  

3 
 

 CZĘŚĆ 6  

1 Komputer przenośny – laptop 
Zastosowanie Aplikacje biurowe, obliczeniowe graficzne, analiza i przetwarzanie 
danych. Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wydajność obliczeniowa – Procesor o wydajności nie gorszej niż 14000 pkt. w teście 
Futuremark Corporation – 3DMark Physics Score (wrzesień 2018). 
Wydajność graficzna – Karta graficzna o wydajności nie gorszej niż 6500 pkt. w teście 
Futuremark Corporation – 3DMark Graphics Score (wrzesień 2018). 
Pamięć operacyjna – co najmniej 16GB 
Ekran przekątna co najmniej 15,5 cali, rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 pikseli 
Parametry pamięci masowej - dysk SSD (flash) o pojemności co najmniej 256 GB 
Wymagania dotyczące baterii - co najmniej o pojemności 4100 mAh 
Waga - co najwyżej 2 kg 
Komunikacja bezprzewodowa – 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
Wymagania dodatkowe:-zainstalowany system operacyjny 
-złącze RJ-45 (LAN); wytrzymała obudowa (np. aluminiowa) 
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 CZĘŚĆ 7  

1 Komputer przenośny – notebook 
Specyfikacja techniczna – Parametry równoważne lub wyższe niż:  
Procesor min. dwurdzeniowy, o wydajności nie gorszej niż 4600, pamięć cache min. 3MB 
* Zintegrowana karta graficzna 
* Dysk SSD min. 256 GB; * Pamięć operacyjna min. 8 GB   
* Ekran w rozmiarze 14 cali, matowa matryca, o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli 
* Wbudowane głośniki, mikrofon, kamera, moduł Bluetooth i Wifi  a/b/g/n/ac 
* Min. dwa złącza USB 3.1 typu A, dwa złącza USB 3.1 typu C, jedno złącze HDMI 
* Pojemność baterii min. 67 Wh. * Klawiatura wyspowa;  
* Waga maks. 1,5 kg. 
* Zainstalowany system operacyjny  
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 CZĘŚĆ 8  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna 
Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Procesor: wynik HIGH END CPU Mark Relative co najmniej 8500,  
Karta graficzna: wg 3D MARK SCORE co najmniej 1800 pkt  
System operacyjny: zgodny z DirectX:9 lub nowszy,  
Ekran wielkości od 15-16 cali FULL HD IPS, matowy lub powłoka antyrefleksyjna 
Pamięć RAM: 8GB lub więcej  
Złącza: RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, USB 3.0 oraz USB 3.1 typ C  
Dysk: SSD co najmniej 256 GB oraz HDD co najmniej 1000 GB  
Waga poniżej 2 kg 
Dodatkowo: podświetlana klawiatura, kamera HD, klawiatura odporna na zalanie, 
czytnik linii papilarnych, stacja dokowania, wejście na kartę SIM 
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 CZĘŚĆ 9  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna 
Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Procesor: wynik CPU Mark Relative co najmniej 7600  
Karta graficzna: wg 3D MARK SCORE co najmniej 1800 pkt   
System operacyjny: zgodny z DirectX:9 lub nowszy,  
Ekran wielkości od 13-14 cali FULL HD IPS, matowy lub powłoka antyrefleksyjna 
Pamięć RAM: 8GB lub więcej  
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Złącza: RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, USB 3.0 oraz USB 3.1 typ C  
Dysk: SSD co najmniej 256 GB oraz HDD co najmniej 1000 GB  
Waga poniżej 1,7 kg  
Dodatkowo: podświetlana klawiatura, kamera HD, klawiatura odporna na zalanie, 
czytnik linii papilarnych, stacja dokowania, wejście na kartę SIM 

 CZĘŚĆ 10          

1 Komputer przenośny – notebook/ultrabook 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Przekątna ekranu: od 13" do 14" 
Rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080 
Procesor o wydajności min. 7500 wg www.cpubenchmark.net 
Pamięć operacyjna: min. 16 GB 
Rodzaj dysku twardego: SSD (flash) Pojemność dysku SSD: min. 256 GB 
Waga: max. 1.7 kg 
Wyjścia: HDMI (lub micro HDMI), USB 3.0 lub wyższy min. 2 szt. 
Dodatkowe wyposażenie kamera, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, touchpad 
Komunikacja: Bluetooth, WiFi 802.11ac 
Preinstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z posiadanym przez 
Zamawiającego programem Microsoft Office 365 
Kolor obudowy: szary, czarny lub srebrny 
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 CZĘŚĆ 11          

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Procesor: nie mniej niż 12500 pkt w testach wydajnościowych cpubenchmark.net 
Karta graficzna: nie mniej niż 8950 pkt w testach wydajnościowych 
videocardbenchmark.net 
RAM: 16 GB  
Dyski: minimum 1TB SATA HDD + minimum 120GB SSD 
Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 (Full HD),  
częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz, matowa 
Komunikacja: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth v5, LAN 1 Gbps 
Złącza: przynajmniej 2x USB 3.1, USB 3.1 typ C, Mini Display port, HDMI 4K 60Hz 
Napęd optyczny: bez napędu 
System: bez systemu 
Obudowa: Aluminiowa, czarna 
Inne: wielokolorowa podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna 
kamerka internetowa HD 
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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) 

http://cpubenchmark.net/
http://videocardbenchmark.net/

