
Załącznik A1 

1) Wymagania dotyczące komputera stacjonarnego – Ilość 2 szt. 

 

a) Procesor minimum (6 rdzeni, 12 wątków, 18MB cache) Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik co najmniej 19.500 pkt. według wyników opublikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

b) Pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz); 

c) Karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 

2500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.  

• Karta musi posiadać minimum 2GB pamięci. 

d) Dysk SSD PCIe 512 GB; 

e) Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa; 

f) Obudowa MT 

g) Łączność +B12Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth; 

h) Złącza:  

• Złącza - panel przedni: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście 

słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., 

RJ-45 (LAN) - 1 szt., DVI-D (karta graficzna) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI (karta 

graficzna) - 1 szt., Display Port - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  

UWAGA: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

wszystkich portów USB TYP-A i TYP-C nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp.  

i) Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x1 - 2 szt., PCI - 1 szt., SATA III - 3 szt. Kieszeń zewnętrzna 

5,25" Slim - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. 

UWAGA: Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach 

wymaganych w opisie płyty głównej; 

j) Nagrywarka DVD slim; 

k) Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący 

z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym; 

l) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

m) Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na 

obudowie; 

n) Komputer powinien zostać wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  

ISO 50001; 

o) Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. 

p) Głośność jednostki centralnej wynosząca maksymalnie 26 dB; 

q) Zasilacz minimum 180 W; 

r) Wbudowany moduł TPM; 

s) Mysz i klawiatura w zestawie, Klawiatura przewodowa, Mysz przewodowa ; 

t) System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro; 



u) Gwarancja 36 miesięcy. 

 

2) Monitor – Ilość 2 szt. 

 

a) Przekątna ekranu 27";  

b) Powłoka matrycy Matowa; 

c) Rodzaj matrycy LED, VA; 

d) Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD); 

e) Format obrazu 16:9; 

f) Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz; 

g) Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 90%, sRGB: 121%; 

h) Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln; 

i) Czas reakcji 1 ms; 

j) Technologia synchronizacji FreeSync™Technologia ochrony oczu Redukcja migotania 

(Flicker free), Filtr światła niebieskiego; 

k) Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm; 

l) Jasność 250 cd/m²; 

m) Kontrast statyczny 3 000:1; 

n) Kontrast dynamiczny 80 000 000:1; 

o) Kąt widzenia w poziomie 178 stopni; 

p) Kąt widzenia w pionie 178 stopni; 

q) Złącza HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 

4 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

r) Obrotowy ekran (PIVOT)Regulacja wysokości (Height)Regulacja kąta pochylenia 

(Tilt)Regulacja kąta obrotu (Swivel) ; 

s) Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta). 


