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Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: 

 

1) Komputer przenośny:       - 1 szt., o parametrach: 

 

Producent i model komputera Lenovo Ideapad 320 

Producent procesora Intel 

Model procesora Intel Core i3-6006U 

Matryca 17”, matowa 

Pamięć RAM 4 GB 

Dysk HDD 1 TB 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional lub Home PL 64 bit 

Torba TAK, rozmiar dopasowany do wymiarów komputera 

Mysz TAK, optyczna, z rolką 

Gwarancja min. 24 miesiące, 

Inne wymagania 

- komputer ma mieć naklejoną na obudowie oryginalną 

naklejkę z hologramem z kluczem aktywacyjnym systemu 

operacyjnego Microsoft Windows lub ww. klucz ma być 

zapisany w BIOS/UEFI, 

- komputer ma mieć zainstalowany system operacyjny 

Microsoft Windows 10 Professional lub Home PL 64 bit, 

aktywowany z pomocą ww. klucza aktywacyjnego, 

- wszystkie komponenty komputera, programowe i sprzętowe, 

mają być ze sobą kompatybilne i mają być nieużywane (za 

wyjątkiem ich użycia w czasie procesu przygotowania danego 

egzemplarza komputera oraz oprogramowania do 

użytkowania), 

- sterowniki do komponentów komputera mają być dołączone 

na nośnikach optycznych, o ile nie są udostępnione na stronach 

internetowych producenta komputera, 

- udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie i 

rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie 

z wymogami technicznymi producenta, 

- komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów 

ograniczających dostęp do wnętrza obudowy. 

 

 

2) Switch TP-Link TL-SG108        – 2 szt. 

3) Listwa zasilająca ACAR F5, producent Acar, długość kabla 1.5m   – 3 szt. 

4) Listwa zasilająca ACAR F5, producent Acar, długość kabla 3m   – 2 szt. 

5) Listwa zasilająca ACAR F5, producent Acar, długość kabla 5m   – 2 szt. 

6) Listwa zasilająca ACAR S8, producent Acar, długość kabla 1.5m   – 1 szt. 

7) Listwa zasilająca ACAR S8, producent Acar, długość kabla 3m   – 1 szt. 

8) Pamięć RAM DDR2-800 2GB unbuffered, w jednym module    – 5 szt. 

9) Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L8450CDW     – 1 szt. 



10) Monitor DELL U2412M lub HP EliteDisplay E242     – 4 szt. 

– monitory mają posiadać takie okablowanie lub/oraz być doposażone w takie 

przejściówki, aby dało się je podłączyć do komputera do portu VGA oraz do jednego 

z portów: DVI lub HDMI, bez żadnych innych dodatkowych elementów (wymagane 

dołączone min. dwa kable video: kabel VGA oraz kabel DVI lub HDMI, każdy 

 o długości min. 70 cm), 

– w ofercie podany ma być wyłącznie jeden z ww. modeli monitorów, 

– gwarancja: min. 36 miesięcy, 

11) Zasilacz awaryjny UPS EVER ECO 1200 CDS      – 2 szt. 

12) Hub USB 2.0, pasywny, z 4 gniazdami na urządzenia USB (gniazdami 

znajdującymi się w obudowie, a nie na zewnętrznych kablach)    – 1 szt. 

13) Dysk twardy Western Digital WD2003FZEX (2 TB, 7200 obr./sek.)   – 1 szt. 

14) Dysk twardy Western Digital WD10EZEX (1 TB, 7200 obr./sek.)   – 1 szt. 

15) Przełącznik KVM Edimax EK-UAK4       – 1 szt. 

16) Zasilacz komputerowy Chieftec lub Fortron lub be Quiet! lub Corsair lub SilentiumPC lub 

Zalman lub Thermaltake lub Cooler Master (wtyki: min. 2 szt. Molex, min. 4 szt. SATA, 

1 szt. PEG, moc min. 400 W, standard: ATX)      – 2 szt., 

 

Gwarancja Wykonawcy na wszystkie ww. produkty - co najmniej 24 miesiące (chyba, że 

powyżej, w specyfikacji danego produktu, określono inaczej). 

Koszt dostawy uszkodzonego towaru do serwisu bądź do Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

Termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

Warunki dostawy: 

- towar nowy, nieużywany, nie powystawowy, 

- jedna dostawa, bez dostaw cząstkowych, 

- dostawa nie firmą kurierską, ale przez pracownika legitymującego się imiennym 

upoważnieniem wydanym przez Wykonawcę do dostawy przedmiotu zamówienia (zgodnie 

z zapisami we wzorze umowy), 

- odbiór towaru nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności 

dostarczonego towaru z przesłanym wcześniej Zamawiającemu wykazem dostarczanego 

sprzętu, zawierającym numery seryjne identyfikujące jednoznacznie poszczególne 

składniki dostawy. 
Umowa przewiduje kary umowne, tj.: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia powyżej 7 dni od dnia powzięcia informacji o wadzie wynikłej do 7 dni po dostawie, 

w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad, 

b) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku 

niewykonania umowy w terminie umownym, 

c) w wysokości 5 % wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

d) w wysokości 1 % wartości brutto danej pozycji przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w przypadku niedokonania usunięcia usterek, uszkodzeń lub wad przedmiotu 

w zakresie wykonania obsługi gwarancyjnej w terminie 2 tygodni od zgłoszenia. 

 


