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Zadanie. 4 Dostawa KOMPUTERA wraz z MONITOREM dla Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego  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. 2, 5), producenta oraz model 

lub typ proponowanego urządzenia (poz. 3, 6). 
 

A 
B C 

I KOMPUTER STACJONARNY – 1 szt.: 
 

 

  

 
 Procesor: o wydajności nie gorszej niż 2211 pkt. w teście 

Passmark CPU-Mark Single Thread Performance 
(https://www.cpubenchmark.net/), częstotliwość min. 3,5 
GHz(4,3 GHz w trybie turbo), TDP 180W, cache: min. 39 
MB, rdzenie/wątki: minimum 12/24 

 Chłodzenie CPU: wiatrak min 140mm PWM, prędkości w 
zakresie 300-1500 rpm, poziom hałasu: do 25dB, 
podstawa miedziano-niklowa, min. 6 miedzianych 
ciepłowodów, aluminiowy radiator, łożyskowanie 
wentylatora: łożysko hydrodynamicznych z dodatkowym 
magnesem obsługującym samo stabilizację osi wirnika 

 Płyta główna: chipset X399, zintegrowana karta 
dźwiękowa min. ALC1220, RAID 0,1,5,10,  2x LAN 1Gb/s, 
min. 4 złącze PCI-E 3.0 x16, min. 2 złącza PCI-Ex1, min. 
9 x USB 3.1, min. 3 gniazda M.2, min. 8 banków pamięci 
DDR4 3600MHz, złącze USB 3.1 Gen1 Type C, wbudowany 
moduł WLAN i bluetooth 

 Pamięć RAM: 64GB w konfiguracji 4x16GB, min. 
3000MHz, maks. CL16, radiator 

 Karta graficzna: min. GTX 1050 Ti, min. 4GB DDR5, 
złącze PCI-E x16 3.0, min. 1x DP, 1x DVI, 2x HDMI 2.0, 
taktowanie pamięci min. 7000 MHz, taktowanie rdzenia 
min. 1328 MHz (1442 MHz w trybie Boost), chłodzenie 
aktywne 

 Dysk SSD: pojemności nie mniejszej niż 500 GB, 
technologia NAND 3D TLC, interfejs PCI Express NVMe 
3.0x4 typu M.2, prędkość odczytu 3500 MB/s, prędkość 
zapisu 2000 MB/s, odczyt losowy 250000 IOPS, zapis 
losowy 550000 IOPS, niezawodność MTBF 2000000 godz., 
technologia SMART, technologia TRIM, radiator 

 Dysk Twardy: obudowa 3,5”, min. 2TB, min. 64MB 
pamięci podręcznej, transfer ciągły min. 160MB/s, 
7200obr/min, pobór mocy do 10W podczas pracy, 
zabezpieczenie silnika przed wpływem wibracji przy 
wykorzystaniu technologii StableTrac, dynamiczne 
buforowanie danych w czasie rzeczywistym w pamięci 
podręcznej między cyklami odczyty i zapisu, preferowana 
model serii Black 

 

https://www.cpubenchmark.net/


 Obudowa: midi tower, zainstalowane wentylatory 
200mmx2 panel przedni, 140mmx1 panel tylny, miejsce 
na dodatkowe wentylatory w panelu górnym, 2xUSB 2.0 
front, 2xUSB 3.0 front,  możliwość montażu do 2 dysków 
3,5", zdejmowany panel górny, siatka mesh na panelu 
przednim  

 Zasilacz: ATX, min. 550W, sprawność ~92%, certyfikat 
min. 80 Plus Platinum, średnica wentylatora min. 120mm, 
OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, typ okablowania 
modularny 

 

  Gwarancja: 
 

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia: 

 

II MONITOR – 1 szt. 
 

  

 
panoramiczny (16:9), rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD, 
matryca LED IPS matowa, przekątna obszaru wyświetlania min. 
27”, jasność min. 350 cd/m2, G2G: 5ms , odświeżanie min. 60Hz, 
kąty widzenia  178 stopni pion/poziom, powłoka matrycy matowa, 

redukcja migotania Flicker free, regulacja kąta pochylenia, 
regulacja wysokości, zużycie prądu =< 45W, waga <=6,2kg, 
PIVOT,  wejście HDMIx2, DisplayPort,  

 

  
Gwarancja:   

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia: 

 

 

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

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

 


