
 
 
 
                                                                                                     
 
 

Katowice 2011-04-05 
 
 
Zapytanie dotyczące konfiguracji sprzętowej. 
 
Dnia 4.04.2011r w związku z przetargiem ŚOT/2/3.3/2011 zwrócono się o wyjaśnienie dotyczące 
konfiguracji sprzętowej dla komputera stacjonarnego (zestaw) ogólnodostępnego (pkt. 3.1.6 II 
części opisu szczegółowego).  
 
 
Poniżej publikujemy zmianę do regulaminu przetargu ŚOT/2/3.3/2011 związaną z brakiem 
możliwości spełnienia kryteriów sprzętowych przez producentów.  
 
 
3.1.6 Komputer stacjonarny (zestaw) ogólnodostępny (po zmianach na czerwono) 

Na zestaw składa się: jednostka centralna (w tym komputer zintegrowany w jednej 
obudowie z monitorem, system operacyjny, klawiatura i mysz oraz komplet uchwytów 
ściennych – dla jednostki głównej oraz klawiatury i myszy). 

 
Parametr (funkcja) Wartość (opis) 

Typ obudowy komputera Zintegrowana z monitorem (AIO) 
Matryca LCD, min. 19” 
Ilość zainstalowanych procesorów 1 szt. 

Typ zainstalowanego procesora 

Procesor dedykowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, w 
architekturze x64, dwurdzeniowy, 
osiągający w teście PassMark2007 CPU 
Mark wynik nie mniejszy niż 1920 pkt, 
według wyników opublikowanych na 
stronie:  http://cpubenchmark.net 

Częstotliwość szyny FSB 800 MHz 
Pojemność zainstalowanego dysku 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm,) 
Pojemność zainstalowanej pamięci 2GB DDR3 PC3-6400 
Zintegrowana karta graficzna Tak 
Zintegrowana karta dźwiękowa Tak 
Zintegrowana karta sieciowa Tak 
Bezprzewodowa karta sieciowa Tak 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej Minimum IEEE 802.11b/g 

•  1 x RJ-45 (LAN) 
 
 
 
•  1 x wejście na mikrofon 
•  1 x wyjście na słuchawki 
•  1 x wyjście liniowe 
•  1 x wejście liniowe 
•  2XUSB 2.0  z przodu/boku 
•  2xUSB 2.0  z tyłu 

Interfejsy 

 
Głośniki Wbudowane  2 X 2 W wysokiej jakości 
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Dual Layer z oprogramowaniem 



 
 
 
                                                                                                     

do odtwarzania i nagrywania płyt DVD 
System operacyjny* 
 
* - dopuszcza się zastosowanie sytemu operacyjnego  
o parametrach równoważnych, pod warunkiem 
uprzedniej weryfikacji w PIT’ach posiadanych obecnie 
aplikacji użytkowych oraz zachowania zgodności w 
zakresie możliwości uruchamiania tych aplikacji przez 
konkretne PITy (weryfikacja powinna być 
przeprowadzona indywidualnie dla każdego z 
PIT’ów). 
Przy zakupie systemu operacyjnego i 
oprogramowania należy brać pod uwagę, iż 
Zamawiający będzie przekazywał zestawy 
nieodpłatnie do poszczególnych PITów. 

• Licencja dla Windows 7 Professional  z 
prawami do instalacji Windows XP 
Professional w polskiej wersji językowej 
• Preinstalowany fabrycznie na dysku 
twardym Windows 7 Professional w 
polskiej wersji językowej, OEM. 
• Dostarczony nośnik Windows 7 
Professional OEM pozwalający na ponowną 
instalację systemu niewymagającą 
wpisywania klucza rejestracyjnego lub 
rejestracji poprzez Internet czy telefon 

Oprogramowanie w zestawie • Program antywirusowy (licencja 36 
mies.) 
• klawiatura (przewodowa USB) 
• mysz (przewodowa USB) 
• Czytnik kart pamięci minimum 8-in-1 

Dołączone wyposażenie 

• Zintegrowana kamera 
Otwory montażowe VESA MIS-D 
Szerokość maksymalnie 555 mm 
Wysokość maksymalnie 435 mm 
Głębokość maksymalnie 75 mm (bez podstawy) 
Masa netto maksymalnie 9 kg 
Kolor czarny 

Dodatkowe informacje o gwarancji 36 miesięcy door to door bez kosztów dla 
Zamawiającego 

Oprogramowanie dedykowane do ochrony 
danych (funkcje) 

• Pełna współpracuje z systemami plików 
FAT16, FAT32, NTFS. 
• Obsługa kontrolerów IDE, EIDE, SCSI, 
S-ATA, S-ATA II 
• Obsługa systemu operacyjnego 
komputera 
• Obsługa z poziomu DOS oraz systemu 
Windows. 
• Pełna obsługa technologii 
wielordzeniowych. 
• Możliwość ochrony wielu partycji. 
• Kilka, elastycznych trybów 
przywracania. 
• Modernizacja / uaktualnianie danych - w 
każdej chwili można dodawać nowe 
programy komputerowe, które muszą być 
koniecznie chronione. 
• Przyjazny i intuicyjny interfejs. 
• Prosta i szybka instalacja. 

Oprogramowanie dedykowane do ochrony 
danych (konfiguracja) 

Oprogramowanie ma zagwarantować 
ochronę oraz nienaruszalność danych 
zawartych na partycji systemowej. 
Wszelkie zmiany w systemie, ściągnięte, 
usunięte bądź zmodyfikowane pliki będą 
podtrzymywane jedynie na czas aktualnej 
sesji - po restarcie komputera system 
powróci do stanu pierwotnego (zapisanego 
punktu przywracania partycji). 
Zapis punktu przywracania nastąpi po 



 
 
 
                                                                                                     

całkowitym skonfigurowaniu i 
przetestowaniu komputera (również 
aktywacja oprogramowania) z 
ściągniętymi najnowszymi aktualizacjami 
systemowymi i bazami antywirusowymi 
oraz wymaganym oprogramowaniem. 
Wszelkie hasła oraz ustawienia 
administratorskie oprogramowania należy 
przekazać odpowiednim osobom 
wyznaczonym w PIT przez zamawiającego 
w formie pisemnej. Należy dołączyć 
również instrukcję aktualizacji systemu, 
baz antywirusowych i nadpisania punktu 
przywracania. Instrukcja ta ma zawierać 
graficzne przedstawienie poszczególnych 
kroków wraz z opisami. 

Tabela 1. Parametry techniczne urządzenia: komputer stacjonarny ogólnodostępny 

Przypominamy, że podane wyżej parametry są parametrami minimalnymi. 
 
 


