
 

Dodatek nr 4 do Zapytania 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, transport, dostarczenie 25 laptopów 

z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 o nie gorszych 

parametrach niż: 

Procesor min. 2 rdzenie, od 2.1 GHz do 3.4 GHz, 4MB cache  max. 4 rdzenie, 1.6 GHz – 

3.7GHz, 3 MB cache 

Pamięć RAM- 8 GB  

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 

Dysk twardy SSD powyżej 500 GB 

Nagrywarka DVD – wbudowana  

Typ ekranu SVA (VA) lub IPS podświetlenie LED 

Przekątna ekranu- od 14” do  15,6" 

Rozdzielczość ekranu 

min. 1920 x 1080 (FullHD) 

Karta graficzna- wbudowana  HD  

Pamięć karty graficznej 

Pamięć współdzielona 

Dźwięk 

Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 

Zintegrowana karta dźwiękowa  

Kamera internetowa wbudowana w ramkę ekranu 

Łączność: min. 

-LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 5 

Moduł Bluetooth 

Złącza 

USB 3.0 Gen. 1– min. 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci – 1 szt. 

USB 2.0 – min. 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt.  

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 

Zainstalowany system operacyjny- WINDOWS 10 PL wersja Pro 64 bit  lub równoważny, 

wersja systemu najnowsza na rynku, zakupiona za pośrednictwem autoryzowanych 

partnerów producenta systemu operacyjnego. 

Przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje w/w system operacyjny                              

w szczególności system obsługujący wszystkie zasoby usługi Active Directory bez 

instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania. 
Uruchomienie powyższych programów nie może odbywać się za pomocą emulatorów, 

wirtualnych maszyn lub innych tego typu programów. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe: 
- było objęte gwarancją producenta oprogramowania na zasadach licencji EULA, 



 
- posiadało aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia 

internetowego oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania, 

Zamawiający wymaga zainstalowania na komputerach fabrycznie nowego, nigdy 

wcześniej nie aktywowanego i używanego systemu operacyjnego wraz z certyfikatem 

autentyczności w postaci oryginalnych etykiet (naklejonych na każdym zestawie 

komputerowym) z unikalnym kluczem produktu umożliwiającym poprawną aktywację 

systemu za pośrednictwem autoryzowanych kanałów udostępnionych przez 

producenta systemu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie 

dostawy, pod kątem legalności oprogramowania. W przypadku wykrycia, że 

zainstalowany system operacyjny nie jest nowy, był już używany lub był już wcześniej 

aktywowany Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu i wezwie Wykonawcę do 

usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

 

Dołączone oprogramowanie 

oprogramowanie: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie i wyświetlanie prezentacji, 

sporządzanie notatek – licencja wieczysta, do wykorzystania komercyjnego, polska wersja 

językowa  

 

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

 

Dodatkowe informacje 

Klawiatura QWERTY 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

Dołączone akcesoria 

Zasilacz 

Zestaw słuchawkowy- obu  uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk 

wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku,  

torba min 2 kieszenie. 

 

2. Minimalny okres gwarancji jakości producenta 24 m-ce.  

3. Dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  kompletne, sprawne technicznie. Każdy 

produkt z zaoferowanego sprzętu (urządzeń) musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na 

rynek Polski. Serwis sprzętu w Polsce w okresie gwarancyjnym.  
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie 

odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów 

technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. 
5. Zamawiający  informuje, iż występuje  mechanizm podzielonej płatności. 

6. Równoważne rozwiązania: 

- W przypadku użycia w Zapytaniu lub dodatkach odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
-W przypadku, gdy w Zapytaniu lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza się 



 
rozwiązania równoważne opisywanym Wykonawca, który zastosuje urządzenia równoważne 

będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

-Użycie w Zapytaniu lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne 

oznakowania potwierdzające, że dane  dostawy  spełniają równoważne wymagania. W 

przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego 

przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy 

spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym 

akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 

wskazane przez Zamawiającego. 

-Użycie w Zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, 

że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie 

ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, 

oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy 

spełniają wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji 

zamówienia. 
 


