
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-II.261.28.2019 Katowice, dnia'1.1-. maja 2019 r.
WAG-II. . .MP.2019

WYKONAWCY

dotyczy: zamowienie nr 6/2019 - dostawa zestawow komputerowych

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia .29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych

(j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? tresc zapytan - wnioskow o wyjasnienie tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zam6wienia (SIWZ), jakie wplyn^ly do Zamawiaj^cego w dniach 10-15.05.2019 r.

(e-mail) wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamowienia zarowno dla komputerow stacjonamych jak i monitorow wymaga aby
zaoferowane produkty posiadaly zgodnosc ze standardem EPEAT Gold. Jednak EPEAT nie jest ani norm^ ani
certyfikatem. EPEAT to amerykanski program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych
^rodowisku, b?d^cy projektem GEC (Green Electronics Council z siedzib^ Portland w stanie Oregon w USA)
powstalym w odpowiedzi i na bazie europejskich uregulowan prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony srodowiska
oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Z^danie dostarczenia dokumentu, ktory otrzymuj^ firmy amerykanskie lub
takie, ktore maj^ zarejestrowane oddzialy w USA stanowi ra:z^ce naruszenie okre§loneJ w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
zasady r6wnego traktowania wykonawcow. Stanowisko w tej sprawie zaj^la Krajowa Izba Odwolawcza w wyroku z
dnia 23.03.2011 Sygn. akt: KIO 483/11.
Maj^c powyzsze na uwadze prosimy o usuni^cie ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia wskazanego
zapisu.

Odpowiedz
Zamawiaj^cy nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.

Nalezy zauwa^c, ze Zamawiaj^cy, jako jeden z podmiotdw realizuj^cych polityk? zielonych zamowien publicznych,
d^^ do tego,, aby uzyskac towary, uslugi i roboty budowlane, ktorych oddzialywanie na ̂ rodowisko w trakcie ich
cyklu 2ycia jest mnjejsze w pordwnaniu do towarow, ushig i rob6t budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie
zostalyby zamowione w innym przypadku (definicja wg Komisji Europejskiej - zrodlo: UZP -
https://www.uzD.gov.Dl/baza-wiedzv/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia'l. Standard EPEAT

kwalifikuje produkty m.in. pod k^tem takich kryteriow srodowiskowych jak energooszcz^dnosd, zarz^dzanie
recyklingiem, opakowanie, konstrukcja ulatwiaj^ca likwidacj? zu^ego produktu, zywotnosc produktu
i przedhizenie cyklu eksploatacji czy tez redukcja lub eliminacja materialow szkodliwych dla srodowiska. St^d
poshizenie si? ww. standardem przez Zamawiaj^cego jest zasadne. Jednoczesnie pragn? zauwa^c, iz wymog ten nie
stanowi naruszenia zasady rdwnego traktowania wykonawcow (art. 7 pzp). Jak wielokrotnie wypowiadala si?
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Krajowa Izba Odwolawcza oraz s^dy powszechne - nie stanowi naruszenia ww. zasady, ani zasady zachowania
uczciwej kpnkurencji fakt opisania przedmiotu zamowienia w taki sposob, iz czpsc dzialaj^cych na rynku
Wykbnawcd.w hie jest w stanie ich speMc (zob. np. wyrok S^du Okregowego w Lublinie z 09.11.2005 r., Sygn. Akt
V Ca 362/04), nie ma bowiem w^tpliwosci, iz znaczna czpsd Wykonawcow na rynku polskim spelnia wskazane
-wymagania. Prague takze zwrociC uwage na wyrok KIO z 20.10.2017 r., sygn." akt KIO 2058/17, KIO. 2066/17,
' przedmiotem ictorego eo prawda nie byld, rozstrzygniecie zasadno^ci -^^dahia spelnienia standmdu _EEEAIE, jednakze
poslugiwanie sie przez zamawiaj^cego w postepowaniu ,tym wymogiem hie zostalo przez Izbe w zaden sposob
zakwestiohowane.

Nalezy rowniez zauwazyc, iz sam wymog zgodnoSci ze standardem EPEAT stanowi jednoczesnie realizacJe
wymagan art. 30 ust.l pkt 1 pzp w zakresie wymagan srodovyiskowych, a w przedihiotowym postepowaniu
'dopuszczono mozliwo^c zastosowania standardow rownowaznych do .standardu EPEAT Gold (patrz pkt 111 ppkt 3
SIWZ oraz formularz opis rowriowaznosci).

Pytanie 2
W pozycji komputera stacjonamego Typ 1, Typ2 oraz Typ 3 zamawiaj^cy zawarl zapis: Obudowa -
o wysoko§ci nie wiekszej niz 10 cm. Czy zamawiaj^cy poprzez ten zapis ma na mysli w^sokoSc obudowy typu SFF
w pozycji lez^cej? Obudowy przystosowane do pracy w-pozycji stoj^cej liib lez^cej bed^ charakteryzowaly sip
ro^ymi wysokosciami w zalCzno^ci od ich ustawienia.

Odpowiedz
Stoj^ca na npzkach obudowa kpmputera stacjonamego Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 winna mied wysoko^c nie wipksz^
niz; 10 cm. Niektorzy producenci pznaczaj^ tego typu obudowy kodem SFF.

Pytanie 3
W pozycji komputera stacjonamego,Typ 1, Typ2 oraz Typ 3 zamawiaj^cy zawarl zapis: Dodatkowe wymagania -
blokady/wyl^czeriia portdw USB, COM, karty. sieciowej. Zamawiaj^Cy nie wymaga aby zaoferowane komputery
posiadaly port COM. Tak wiec, czy ten zapis ma byd spelniony jedynie w momencie kiedy komputer bpdzie w taki
port wyposazony?

Odpowiedz
Tak. Zamawiaj^cy nie wymaga, aby zaoferowane komputery posiadaly port COM, jednakze gdyby komputery
posiadaly taki port, to powinna byd mozliwosd jego zablokowania czy wyl^czenia.

Pytanie 4
Bior^c pod uwage zmiane nomenklatury w certyfikacji EPEAT od 2019, obecnie uznawanym standardem
u wiekszosci.producentdw jest standard Bronze.
W zwi^zku z pQwyzszym wnosimy o dopuszczenie certyfikatu Bronze dla oferowanych zestawdw komputerowych i
modyfikacje zapisu.

Odpowiedz
Zarnawiajgcy podtrzymuje ofaeslone w SIWZ wymagania zgodnosd ze standardem EPEAT Gold w zakresie
opisanym w formularzu opis przedmiotu zamowienia, z Zastrzezeniern dopuszczenia standardow rownowamych.

Pytanie 5
Dotyczy: Glosnosd jednostki cehtralnej
Prosimy o informacje, czy na potwierdzenie glosiiosci wystarczy oswiadczenie producenta?

Odpowiedz
Na etapie procedury o udzielenie zam6wienia publicmego Zamawiaj^cy nie z^da przedlozenia dokumehtow

potwierdzajqcych gloSno^d. Natomiast na etapie realizacji umowy, zgodnie z § 1 ust. 5 wzom umowy Wykonawca

zobowigzuje si? na z^danie przedlozyd Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji zgodnoSci

CE, a takze posiadanie certyfikatow oraz zgodno§6 ze standardami, o ktorych mowa w zal^czniku nr 1 do umpAvy. W

takim przypadku wystarczaj^cym potwierdzeniem spelnienia wymagan dotycz^cych glosno^ci bedzie dpkument'

wystawiony przez producenta, potwierdzaj^cy, iz maksymalna glosnosc jednostki centralnCj mierzona .zgodnie z

norm^ ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norm^ ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dyslm twardego

(WORK) jest nie wyzsza niz 35dB.



Pytanie 6
Zamawiaj^cy w tre^ci umowy zawarf w paragrafie 5 pkt 10 wym6g diagnostyki awarii dysku twardego w siedzibie
Zamawiaj^cego, nie precyzuj^c jednoczesnie czy wymaga, aby uszkodzony dysk w przypadku koniecznosci jego
wymiany pozostal u Zamawiaj^cego.
W zwi^zku z powyzszym prosimy o odpowiedz czy Zamawiaj^cy wymaga by w przypadku awarii dysku twardego
dysk uszkodzony pozostawal u Zaniawiaj^cego i nie podlegal zwrotowi Wykonawcy?

Odpowiedz
Tak. W zwi^ku z tym w § 5 ust.lO wzoru umowy po zdaniu; „Przez awari? rozumie si? ka^y przypadek
niedzialania b^dz nie prawidlowego dzialania dysku" dodaje si? zdanie: „Uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiaj^cego".

Pytanie 7
Komputer stacjonamy TYP 1,2 i 3. Czy Zamawiaj^cy moze przestawic wymogi wydajnosciowe dia procesorow
wyrazone w innym programie testuj^cym niz PCMark 10? Wyniki dla tego testu nie s^ nigdzie opublikowane,
CO wymusza na Wykonawcach koniecznosc zakupu tego oprogramowania testuj^cego specjalnie pod to
post?powanie. Istniej oprogramowanie tego samego producenta (SDMark Fire Strike Physics Score), ktorych wyniki
dla poszczegolnych procesorow s^ opublikowane na stronie www: https://benchmarks.ul.cpm/compare/best-cpus.

Odpowiedz
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.

Zamawiaj^cy opieraj^c si? na otrzymanej kilka lat temu opinii bieglego dokonal wyboru testow aplikacyjnych
programu PCMark 7, a nast?pnie nowszej wersji PCMark 10, jako programu udost?pniaj^cego najbogatszy zestaw
testow wydajnosci komputera oraz zapewniaj^cego obiektywnosc wynikow testow. Ponadto program ten jako
syntetyczny test aplikacyjny (dla typowych aplikacji biurowych) jest zgodny z wymaganiami zawartymi w
Rekomendacjach Prezesa Urz?du Zamowien Publicznych dotycz^cymi udzielania zamowien publicznych na dostaw?
zestawdw komputerowych, a takze ze zaktualizowanym przez UZP w 2018 r. dokumentem „Wykorzystywanie
wynikow testow aplikacyjnych do oceny wydajnosci zamawianych zestawow komputerowych"
fhttos://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0006/31011/Ocena wvdainosci zamawianvch zestawow komDuterowvch.pdO. Dodatkowo

wyjasniam, iz przedmiotowe wymagania nie stanowi^ wymogdw wydajnoSciowych procesorow - jest to wym6g
wydajnosci calego komputera, kompletnego urz^dzenia.

Ponadto naleiy rowniez zauwazyc, iz Zamawiaj^cy jako podmiot sektora finansdw publicznych zobowi^any jest do
dokonywania wydatkow w sposdb celowy i oszcz?dny. Wymiana jednego programu do testdw aplikacyjnych, tj.
posiadanego programu PCMark 10 na inny program do testdw aplikacyjnych, nie znajduje uzasadnienia ani
ekonomicznego ani merytorycznego.

Pytanie 8
Czy Zamawiaj^cy wymaga, aby numer Asset Tag byl niezamazywalny, a jego wpisanie odbywalo si? z poziomu
menu BIOS, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania?

Odpowiedz
Cytowany fragment nie stanowi tresci SIWZ. Zamawiaj^cy nie okreslal tego typu wymagan.

Pytanie 9
Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1
Czy Zamawiaj^cy dopuSci monitor o przek^tnej 23,8"?

Odpowiedz
Zamawiaj^cy dokonuje zmiany w formularzu opis przedmiotu zamdwienia:
W pkt 4 Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1, w poz. 2 Parametry
Zapis „monitor LCD oprzekqtnej 24' " zmienia si? na ̂monitor LCD opnekqtnej od23,8' do 24' "
W zaiaczeniu poprawiona strona nr 8 formularza opis przedmiotu zamdwienia oznaczona „po zmianie", ktdr^ nalezy
uwzgl?dnic w ramach formularza opis przedmiotu zamdwienia.

o



Pytenie 10
Dotyczy Komputera stacjonamego Typ 1, Typ 2, Typ 3 - w kazdym typie komp.stacjonamego ppkt.l3 „dodatkowe
wymagania":
Zamawiaj^cy zapisem, „w polu asset tag wpisania unikalnego nr seryjnego zgodny z numerem na naklejce
. obudowy, program SMBCFG w sekcji SYSTEM Serial Number: wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
-komputera", ogranicza konkurencyjnosc tylko do jednego producenta ktory moze zaoferowac program SMB to
HP Inc.

Gzy Zamawiaj^c dopu^cie zastosowanie rownowazne jakim jest na stale wpisany w BIOS unikalny numer
. seryjny zgo^y z numerem na naklejce obudowy?

, Odpo>yiedz

Zapis w SIWZ oznacza, ze numer seryjny musi bye na stale wpisany w BIOS.

, Przywolane przez Wykonawc? oprogramowanie nie jest elemehtem przedmiotu zamdwienia. Jest to oprogramowanie

posiadane przez Zamawiaj^cego, za pomoc^ ktorego dokonuje on odczytu.

; Pytanie 11
Formularz opis przedmiotu zamowienia, pkt. 1,2, 3 Komputer stacjonamy TYP I, TYP 2, TYP 3
Czy Zamawiaj^cy dopu^ci zadferowanie komputera wyposazonego w zl^cza audio w konfiguracji:
- z tyhi obudowy -1 wyjscie liniowe
- z przodu - .1 wejScie mikrofonu oraz I zl^cze combo jack 3,5mm (slucha,wki/mikrofon)?

Gdpowiedz

W odpowiedzi na pytanie WykOnawcy Zamawiaj^cy dokonuje zmiany w formularzu opis przedmiotu zamowienia: w
pkt I Komputer stacjonamy TYP I, pkt 2 Komputer stacjonamy TYP 2, pkt 3 Komputer stacjonamy TYP 3,
- poz. II Porty zewnftrzne; otrzyniuje brzmienie jak w tre^ci zal^czonych stron: 2, 4 i 7 formularza opis przedmiotu
zamowienia oznaczonych „po zmianie".
W zalaczeniu poprawjone strony formularza opis przedmiotu zamdwienia, ktdre nalezy uwzgl?dnic w ramach
. formularza opis przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 12
Formularz opis przedmiotu zamdwienia, pkt. 4 Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1 -
85 szt.

Czy Zamawiajqcy dopu^ci monitor o przek^tnej 24" z obszarem roboczym 23,8"?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 9.

Zmian w zakresie SIWZ dokpnano w oparciu o art. 38 ust.4 pzp. Dokonane niniejszym pismem zmiany staj^ sip

czp^ci^ SIWZ. , '

Termin skladania ofert przedluza sip do dnia 22.05.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nast^pi w tym samym

dniu o godz. 12.30.

W zwi^zku z .powyzszym odppwiedniej zmianie w zakresie terminu skladania praz ptwarcia pfert ulegaj^ stpspwne

zapisy SIWZ, w tym pkt X.p (tabeia), oraz punkty XI. I i XI.4.

Z powazaniem
Z upoV'aii'i:iv!jiii DyreJkm^

Sl^skiego pddzi&hfWpjet^tdH^
\iA,- /Pi Nil.'' . ..NgrodowegoPundusOT^drcwia vXa/owicach

DS. EiSSlrcZfSSS ̂  '
{( r uncii.w.L ZarowiCi V .vatowicach ^ ,

■  ■ ■ /> Kv\>aKabzQ

; Ml^cznlk:"''^
Zmienione strony nr 2, 4, 7 oraz 8 fog5E^@J^iK®firzedmiotu zamdwienia oznaczone

tKzamdwienPubl.cznych
Dziaiu
r  ̂f^^go'Qddziahi ̂ojewodzkiego _i^SSl^dusz^^drowiaw Katow.cach

4(^iszFartyka



Nr zam6wienia: 6/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

Nap?d DVD
-  posiadajqcy przynajmniej funkcj? czytnika ptyt DVD

- zamontowany wewn^trz obudowy komputera

10 Komunikacja

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:

- obstugujqca pr^dkosci 100 i 1000 Mbps

- ze zt^czem RJ-45

- zintegrowana z ptyt^ gtownq

-  umozliwiajqca obstug? trybu PXE

11
Forty

zewn^trzne

1. Dost?pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

minimum 1 szt. wyjScie audio
2. Dost^pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz:

minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
minimum 1 szt. VGA iub DVI iub DisplayPort

-  minimum 1 szt. DVi iub DispiayPort,
minimum 1 szt. wyjscie audio,

-  minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

3. Dost^pne z przodu iub z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz;

- minimum 1 szt. wej§cie audio

12
System

operacyjny

licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie MS Windows 10
Professional 64-bit w poiskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows kiasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma bye preinstaiowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomocq telefonu

1.

13
Dodatkowe

wymagania

2.

3.

BIOS komputera z mozliwosci^:
-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta

dost^pu do BiOS-u (administratora) w sposob
gwarantuj^cy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odt^czenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS

-  blokady/wytqczenia portow USB, COM, karty sieciowej
-  kontroli sekwencji startowej wraz z wyt^czeniem z niej

poszczegoinych typ6w urz^dzeh
-  startu systemu z urzqdzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn?trznych

urz^dzen
-  obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikainego numeru

seryjnego zgodnego z numerem na nakiejce obudowy,
program SMBCFG w sekcji SYSTEM\Seria! Number:
wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
komputera.

Ptyta gtowna oraz karta sieciowa obstuguj^ca rozwiqzanie „Wake
on LAN".

Uktad szyfruj^cy na ptycie gtownej pozwaiajqcy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfrujqcych, uktad zgodny ze
specyfikacjq TPM v 2.0

strona 2 po zmianie



Nrzamowienia: 6/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

6 Obudowa

- matowymjarowa typu desktop
-  0 sumie wymiarow zewn^trznych nie przekraczajqcej 87 cm
-  0 wysokosci nie wi^kszej niz 10 cm
-  fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
-  z mozliwosclg zapi^cia iinki zabezpieczaj^cej
-  0 stonowanej kolorystyce 1 wzornjctwie

7 Karta grafiki

-  umozliwiaj^ca wyswietlanie obrazu w maksymalnej
rozdzielczosci znamionowej monitora oferowanego jako
monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 i 3
(pktS)

- z portem cyfrowym umozliwiajqcym bez stosowania
przejsciowek komunikacj? z w/w monitorem

8
Karta

dzwi^kowa
- zintegrowana z ptyt^ gtown^

-  posiadaj^ca zamontowany w obudowie multimedialny gtosnik

9 Nap^d DVD
-  posiadaj^cy przynajmniej funkcj? czytnika ptyt DVD
- zamontowany wewn^trz obudowy komputera

10 Komunikacja

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:

-  obstugujqca pr^dkosci 100 i 1000 Mbps

- ze ztgczem RJ-45

- zintegrowana z ptyt^ gtown^

-  umozliwiaj^ca obstug? trybu PXE

11
Porty

zewn^trzne

1. Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz;
- minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjscie audio
2. Dost^pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
- minimum 1 szt. VGA lub DVI lub DisplayPort
- minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
- minimum 1 szt. wyjscie audio,
- minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

3. Dost^pne z przodu lub z tytu obudowy o parametrach nie gorszych
niz:

- minimum 1 szt. wejscie audio

12
System

operacyjny

-  licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie MS Windows 10
Professional 64-bit w polskiej wersji j^zykqwej

-  system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
jqzykowej PL ma bye preinstalpwany fabrycznie

-  nie wymagajqcy aktywacji za pomoc^ telefonu

strona 4 po zmianie



Nrzamowienia: 6/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

11
Porty

zewn^trzne

1. Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 2 szt. USB 2.0 iub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjscie audio
2. Dost§pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
- minimum 1 szt. VGA Iub DVI Iub DisplayPort
- minimum 1 szt. DVI Iub DisplayPort,
- minimum 1 sZt. wyjscie audio,
- minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

3. Dost^pne z przodu Iub z tytu obudowy o parametrach nie gorszych
niz:

- minimum 1 szt. wejscie audio

12
System

operacyjny

licencja pozwalajqca na uzytkowanie MS Windows 10
Professional 64-bit w polskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma bye preinstalowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomocq telefonu

13
Dodatkowe

wymagania

1. BIOS komputera z mozliwosci^:
-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta

dost^pu do BIOS-u (administratora) w sposob
gwarantujqcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odt^czenia wszystkich zrddet zasilania i
podtrzymania BIOS

-  blokady/wytqczenia portow USB, COM, karty sieciowej
-  kontroli sekwencji startowej wraz z wyt^czeniem z niej

poszczegolnych typow urzqdzeh
-  startu systemu z urz^dzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych

urz^dzeh
-  obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru

seryjnego zgodnego z numerem na naklejce obudowy,
program SMBOFG w sekcji SYSTEM\Serial Number:
wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
komputera.

2. Ptyta gtowna oraz karta sieciowa obstugujqca rozwiqzanie „Wake
on LAN".

3. Uktad szyfrujqcy na ptycie gtownej pozwalaj^cy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyfikacj^ TPM v 2.0.

14

Spetnianie

wymagah

certyfikatow,

standardow i

normy

deklaracja zgodnosci CE
certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych komputerow
zgodnosc ze standardem EPEAT Gold
maksymalna gtosnosc jednostki centrajnej mierzona zgodnie z
norm^ ISO 7779, oraz wykazana zgodnie z normq ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)
nie wyzsza niz 35dB
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15 Klawiatura

-  petnowymiarowa
-  uktad klawiszy typu QWERTY US-International

- ze zt^czem USB i kablem o dtugosci przynajmnlej 1,8nri

16
Mysz

komputerowa

- optyczna, przewodowa
- z rolkq do przewljania
- ze Zt^czem USB 1 kablem o dtugosci przynajmniej 1,8m

17 Zasilanie

1. Wymagane dostarczenie kabia zasilaj^cego z wtyczk^
pasujqcq do gniazda elektrycznego typu E i F („hybrydowa",
„unischuko")

2. Wymogi dotyczqce zasilacza:
-  jednofazowy przystosowany do napi?cia 230 V i prqdu

przemiennego 50 Hz
-  0 sprawnosci min. 85 %
- mocy umozliwiajqcej bezproblemowq prac? komputera przy

petnym wyposazeniu go w dodatkowe ui^qdzenia zasilane
poprzez porty i gniazda rozszerzen.

4. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1-85 szt.

Lp.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Typ monitora
Monitor w wersji podstawowej do wspotpracy z komputerem
stacjonarnym Typ 1

2 Parametry

- monitor LCD o przekqtnej od 23,8' do 24'
-  format obrazu: panoramiczny
-  rozdzielczosG natywna co najmniej 1920 x 1080
-  CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort
- wbudowany hub USB z kablem tgczqcym o dtugosci minimum

1,8 m i CO najmniej 2 szt. portow USB w wersji 2.0 lub 3.0
-  przewod sygnatu cyfrowego o dtugosci minimum 1,8 m,

umozliwiajqcy komunikacj? z zamawianym komputerem (TYP
1)

-  przewod zasiiaj^cy z wtyczk^ pasujqcq do gniazda
elektrycznego typu E i F („hybrydowa", „unischuko")

-  regulacja wysokosci monitora w zakresie min. 10 cm
- mozliwosc pochylania panelu wyswietlacza.

3
Deklaracje

i standardy

-  deklaracja zgodnosci CE dia monitora
- zgodnosc ze standardem EPEAT Gold
- certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcjl

oferowanych urz^dzeh;
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