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Zadanie. 3 Dostawa zestawów komputerowych, komputerów, monitora, macierzy dla Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej  się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu. 

LP. 

 
Minimalne parametry wymagane 

 

Parametry oferowane 
(wypełnia Oferent) 

 

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane 

przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: 

„tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w 

przypadku parametrów lub funkcji innych należy je 

podać/opisać. 
 

Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w 

miesiącach(poz. 11, 21, 24, 27, 30.), prod 

ucenta oraz model lub typ proponowanego urządzenia 

(poz. 12, 22, 25, 28, 31.). 
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3.1 
ZESTAW KOMPUTEROWY  

5 

  
Procesor: minimum 6 rdzeni, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark wynik min. 11570 
punktów 

 
 
 

  

Płyta główna: chipset B360, gniazdo procesora 
LGA1151, 4xDIMM obsługa pamięci DDR4 
2133/2400/2666MHz, wewnętrzne złącza: 
SATA III (6 Gb/s)-6 szt. ,M.2-1 szt., PCIe 

3.0x16-1 szt.,PCIe 3.0x1-2 szt.,USB 3.1 
Gen.1(USB 3.0)-1 szt.,USB 2.0-2 szt., Front 

Panel Audio, zewnętrzne złącza:DVI-D-1 
szt.,VGA (D-Sub)-1 szt.,HDMI-1 szt.,RJ45 
(LAN)-1 szt.,USB Type-C-1 szt.,USB 3.1 Gen. 
1 (USB 3.0)-3 szt.,USB 2.0-2 szt.,PS/2-2 
szt.,Audio jack-3 szt.,format mATX 

 

  Pamięć RAM: 8 GB (2x4GB DDR4, 2400 MHz, 
CL16, radiator)  

  

Dysk: SSD o pojemności nie mniejszej niż 250 
GB, interfejs SATA III, pamięć podręczna 
512MB, prędkość odczytu 550 MB/s, prędkość 
zapisu 520 MB/s, odczyt losowy 98000 IOPS, 

zapis losowy 90000 IOPS, niezawodność MTBF 
1500000 godz.   

 

  

Napęd optyczny wewnętrzny: interfejs SATA, 

prędkość zapisu: DVD±R-22x, DVD+RW-
8x,DVD-RW-6x, CD-R-48x, CD-RW-
24x,prędkość odczytu: 

DVD-ROM-16x (DL 12x), CD-ROM-48x 

 



  

Zasilacz: 450W, układ PFC aktywny, sterowany 

temperaturą wentylatora o średnicy 120mm, 
certyfikat 80 PLUS Bronze, złącza: 
CPU4+4(8)pin-1 szt., PCI-E 2.0 6+2(8)pin-2 
szt.,MOLEX 4-pin-2 szt.,SATA-6 szt.,EPS12V 
20+4(24)pin-1 szt., pobór mocy w trybie 
czuwania poniżej 0,15W, maksymalny poziom 

hałasu przy 50% obciążeniu zasilacza 12,8 dB 

 

  

Obudowa: typ MidiTower, kolor czarny, 
wyprowadzone złącza na przodzie obudowy: 
USB 2.0-2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)-2 
szt., wyjście słuchawkowe/głośnikowe-1 szt., 

wejście mikrofonowe-1 szt., 1xwentylator 
120mm (tył) 

 

  

Monitor: przekątna 23,8", rozdzielczość: 1920 
x 1080 (FullHD), matryca: LED, TN, powłoka 
matrycy matowa, czas reakcji 5 ms, jasność 
250 cd/m2, złącza: VGA (D-sub)-1 szt., HDMI-

1 szt., wyjście słuchawkowe-1 szt., wejście 
audio-1 szt., wbudowane głośniki 2x2W, pobór 
mocy podczas pracy maksymalnie 21W, 
regulacja migotania, filtr światła niebieskiego, 
kabel HDMI 

 

 

  

Klawiatura + mysz:  zestaw przewodowy USB, 
czarna klawiatura + mysz, nisko profilowe 
klawisze, standardowy układ z 
pełnowymiarowymi klawiszami i klawiaturą 
numeryczną, zakrzywiona spacja, odporna na 
zalanie, wytrzymałość klawiszy do 10 
milionów naciśnięć, klawiatura płaska ze 

składanymi nóżkami pozwalającymi zwiększyć 
nachylenie klawiatury o 8 stopni, mysz 
dwuprzyciskowa z centralną rolką przewijania, 
rozdzielczości optycznego śledzenia ruchów 
nie mniejsza niż 1000 dpi, długość kabla 
180cm, waga maksymalnie 90g. 
 

 



  

Zainstalowany system operacyjny:  

-system operacyjny: 
- preinstalowany na oferowanym komputerze 
- aktywowany za pomocą indywidualnego 
klucza licencyjnego 
- nośnik instalacyjny wraz z kluczem 
licencyjnym 

- przeznaczony do użytku w firmie (wersja 
Professional). 
- wersja 64 bit, polska wersja językowa 
- oferujący mechanizm punktów przywracania 
systemu i automatycznych  
aktualizacji 

- umożliwiający uruchamianie pakietu Office w 
wersji co najmniej 2016 na systemie 
macierzystym 
- umożliwiający obsługę aplikacji i integrację z 
systemami IT zamawiającego, m.in. Statistica, 

ESET, USOS, AD, 
- cykl życia systemu (okres wsparcia 

producenta): min. do 2025 r 
- zintegrowane z systemem operacyjnym 
narzędzia zwalczające złośliwe  
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u 
producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 
czasowych; 
- wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 

i 3.0 – możliwość  
uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 
- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość 
uruchamiania interpretera poleceń; 
 

 

  Gwarancja:   
 

 
 

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia:  

3.2 KOMPUTER  1 

  
Procesor: minimum 6 rdzeni, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark wynik min. 11570 
punktów 

 

 
 

  

Płyta główna: chipset B360, gniazdo procesora 
LGA1151, 4xDIMM obsługa pamięci DDR4 
2133/2400/2666MHz, wewnętrzne złącza: 
SATA III (6 Gb/s)-6 szt. ,M.2-1 szt., PCIe 
3.0x16-1 szt.,PCIe 3.0x1-2 szt.,USB 3.1 
Gen.1(USB 3.0)-1 szt.,USB 2.0-2 szt., Front 
Panel Audio, zewnętrzne złącza:DVI-D-1 

szt.,VGA (D-Sub)-1 szt.,HDMI-1 szt.,RJ45 
(LAN)-1 szt.,USB Type-C-1 szt.,USB 3.1 Gen. 

1 (USB 3.0)-3 szt.,USB 2.0-2 szt.,PS/2-2 
szt.,Audio jack-3 szt.,format mATX 

 

  Pamięć RAM: 8 GB (2x4GB DDR4, 2400 MHz, 

CL16, radiator)  

  

Dysk: SSD o pojemności nie mniejszej niż 500 
GB, interfejs SATA III, pamięć podręczna 
512MB, prędkość odczytu 550 MB/s, prędkość 
zapisu 520 MB/s, odczyt losowy 98000 IOPS, 
zapis losowy 90000 IOPS, niezawodność MTBF 

1500000 godz.   

 



  

Napęd optyczny wewnętrzny: interfejs SATA, 

prędkość zapisu: DVD±R-22x, DVD+RW-
8x,DVD-RW-6x, CD-R-48x, CD-RW-
24x,prędkość odczytu: 
DVD-ROM-16x (DL 12x), CD-ROM-48x 

 

  

Zasilacz: 450W, układ PFC aktywny, sterowany 
temperaturą wentylatora o średnicy 120mm, 
certyfikat 80 PLUS Bronze, złącza: 
CPU4+4(8)pin-1 szt., PCI-E 2.0 6+2(8)pin-2 
szt.,MOLEX 4-pin-2 szt.,SATA-6 szt.,EPS12V 
20+4(24)pin-1 szt., pobór mocy w trybie 
czuwania poniżej 0,15W, maksymalny poziom 

hałasu przy 50% obciążeniu zasilacza 12,8 dB 

 

 

  

Obudowa: typ MidiTower, kolor czarny, 
wyprowadzone złącza na przodzie obudowy: 
USB 2.0-2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)-2 
szt., wyjście słuchawkowe/głośnikowe-1 szt., 
wejście mikrofonowe-1 szt., 1xwentylator 

120mm (tył) 

 

  

Zainstalowany system operacyjny:  
-system operacyjny: 
- preinstalowany na oferowanym komputerze 
- aktywowany za pomocą indywidualnego 

klucza licencyjnego 
- nośnik instlacyjny wraz z kluczem 
licencyjnym 
- przeznaczony do użytku w firmie (wersja 
Professional). 
- wersja 64 bit, polska wersja językowa 
- oferujący mechanizm punktów przywracania 

systemu i automatycznych  
aktualizacji 
- umożliwiający uruchamianie pakietu Office w 
wersji co najmniej 2016 na  
systemie macierzystym 
- umożliwiający obsługę aplikacji i integrację z 

systemami IT  

zamawiającego, m.in. Statistica, ESET, USOS, 
AD, 
- cykl życia systemu (okres wsparcia 
producenta): min. do 2025 r 
- zintegrowane z systemem operacyjnym 
narzędzia zwalczające złośliwe  

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u 
producenta nieodpłatnie bez  
ograniczeń czasowych; 
- wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 
i 3.0 – możliwość  
uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 

- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość 
uruchamiania interpretera  
poleceń; 

 

 

  Gwarancja:  
 

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia:  

3.3 MONITOR 
 

1 



  

 przekątna 23,8" 

 rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD) 
 matryca: LED, TN, powłoka matrycy 

matowa 
 czas reakcji 5 ms 
 jasność 250 cd/m2 
 złącza:  

o VGA (D-sub)-1 szt. 
o HDMI-1 szt. 
o wyjście słuchawkowe-1 szt. 
o wejście audio-1 szt. 

 wbudowane głośniki 2x2W 
 pobór mocy podczas pracy 

maksymalnie 21W 
 regulacja migotania 
 filtr światła niebieskiego 
 kabel HDMI 

 

 

 

  Gwarancja: 
 

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia:  

3.4 KOMPUTERY typu: ALL IN ONE 
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Procesor:  

Liczba rdzeni: 6 

Taktowanie od 1,7GHz do 3,3GHz (Turbo 
boost) 

Cache 9MB  
Cpubenchmark: nie mniej niż 9517 

Pamięć: 

minimum 8 GB DDR4 2666 MHz 

Maksymalna obsługiwana: 32GB 

Ekran: 

Przekątna 27”” 

Rozdzielczość 2550x1440 (QHD)  
Matryca matowa, LED, IPS 

Dysk: 

SSD 500GB 

Karta graficzna: 

Dedykowana 

4096 MB GDDR5 pamięci własnej 

Łączność: 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

Wejście/Wyjście: 

USB 3.1 – 1 szt. (panel tylny) 

USB 3.1 – 1 szt. (panel boczny) 

USB 2.0 – 2 szt. 
USB Typ-C – 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

HDMI in 

HDMI out 

Bateria: 

3-komorowa, 4165 mAh, Li-Polymer 

Kamera: 

Wbudowana 2,1 Mpix 

Wysuwana  
Dodatkowe informacje: 

Zainstalowany system operacyjny:  
-system operacyjny: 
- preinstalowany na oferowanym komputerze 
- aktywowany za pomocą indywidualnego 

klucza licencyjnego 
- nośnik instlacyjny wraz z kluczem 
licencyjnym 
- przeznaczony do użytku w firmie (wersja 
Professional). 
- wersja 64 bit, polska wersja językowa 
- oferujący mechanizm punktów przywracania 

systemu i automatycznych  
aktualizacji 
- umożliwiający uruchamianie pakietu Office w 
wersji co najmniej 2016 na  
systemie macierzystym 
- umożliwiający obsługę aplikacji i integrację z 

systemami IT  
zamawiającego, m.in. Statistica, ESET, USOS, 
AD, 
- cykl życia systemu (okres wsparcia 
producenta): min. do 2025 r 
- zintegrowane z systemem operacyjnym 
narzędzia zwalczające złośliwe  

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u 
producenta nieodpłatnie bez  
ograniczeń czasowych; 

 

  



- wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 

i 3.0 – możliwość  
uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach; 
- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość 
uruchamiania interpretera poleceń 

Czytnik kart pamięci 

Wbudowany mikrofon 

Dołączone akcesoria: mysz i klawiatura 
bezprzewodowa 

Maksymalne wymiary: 

wysokość 474 mm 

Szerokość 615 mm 

Głębokość 250 mm 

Waga 8,83 kg  
 

  Gwarancja:  
  

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia:  

 

3.5 MACIERZ 
 

1 



29. Kieszenie na dyski - 2 szt. 

Obsługiwane dyski - 2.5” i 3.5” 
Obsługiwany RAID - 
 0, 1, Basic, JBOD, Hybrid RAID 
USB 3.0 – 3 szt. 
RJ-45 10/100/1000 – 1 szt. 
Procesor 2 rdzeniowy, 2GHz do 2.5GHz 

Pamięć 2GB, DDR3  
Protokoły sieciowe - iSCSI 
Serwer CIFS/SMB 
Serwer DLNA 
Serwer FTP 
Wymiary – 165x108x232 mm 

System plików dla dysków: 
FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs,  
Dyski:  
Ilość: 2 
Pojemność: 6TB (łącznie 12TB)  

Format: 3.5” HDD 
Prędkość obrotowa:  7200 rpm;  

Pamięć podręczna: 256MB 
Prędkość odczytu: 210MB/s 

 

 

 

30. Gwarancja: 
 

31. Producent  i typ / model  

proponowanego urządzenia: 
 

 

…………………………………                              ……………………………………… 

   
(miejscowość, data)          (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

 


