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             Warszawa, dnia 20 listopada 2020 r 
NFOSiGW-WZ.52.24.2020.13  
                                                                                                                 

Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/32/2020 
 

Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert 
 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę komputerowych zestawów mobilnych. Nr sprawy WZ/32/2020. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:   
  

1) w Części I SIWZ, Instrukcji dla Wykonawców, w załączniku do Formularza ofertowego 
„Oferowane urządzenia komputerowe”, w pkt. 2 Stacja dokująca do laptopa 300 szt., w poz 3 
tabeli, w kolumnie „Wymagane parametry”.  
było:  

„Min. 4 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze standardem USB 3.x.” 
 

jest: 
„Min. 3 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze standardem USB 3.x.” 

 
2) w Część III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 1 „Urządzenia komputerowe”: 

w pkt. 2 Stacja dokująca do laptopa 300 szt,, w poz 3 kolumny „Wymagane parametry”, 
było:  

„Min. 4 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze standardem USB 3.x.” 
 

jest:  
„Min. 3 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze standardem USB 3.x.” 

  
 
Zamawiający, w wyniku ww zmian SIWZ, w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza aktualny, 
ujednolicony Załącznik do Formularza ofertowego „Oferowane urządzenia komputerowe”. 
 
W wyniku dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w 
niniejszym postepowaniu.  
 
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 27 listopada 2020 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 27 listopada 2020 roku, godz. 11.30. 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Michał Doroziński 
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Załącznik do zmian SIWZ z dnia 20.11.2020r.  
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
Oferowane urządzenia komputerowe 

1. Laptop (300 szt.). 

Laptopy muszą być tego samego producenta, modelu i takiej samej konfiguracji. 
 
Oferuję: 
Nazwa producenta:.......................* 
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: 
……………………………………………..................* 
Urządzenia- tabela 1 

Lp. Wymagane parametry. 
Oferowane 

parametry** 

1 

Procesor: 

 Mobilny energooszczędny procesor klasy x64  

 Procesor o wydajności min 3000 punktów w teście Geekbench 5 – 
Multi-Core. 

 Klasa charakteryzująca procesor pod względem efektywności 
energetycznej zgodnie z nominalnym, domyślnym deklarowanym 
przez producenta, TDP (dla bazowych ustawień częstotliwości 
procesora) max 20 W.  

 Obsługa instrukcji 64-bitowych. 

 Min. 2 rdzeniowy. 

 Regulacja szybkości działania procesora i ilości zużywanej energii 
w zależności od obciążenia procesora. Min. 2 stany pracy 
procesora: 
1) tryb bazowy 

2) automatyczny tryb zwiększonej wydajności (tzw. „turbo”)  

 Rok produkcji procesora - nie wcześniej niż 2019. 

Nazwa 
producenta i 
oznaczenie 
jednoznacznie 
identyfikujące 
procesor: 
…………………* 
 
Spełnia 
wymagania 
(Tak / Nie)* 

2 Zainstalowana i obsługiwana pamięć RAM minimum 8 GB.  

3 
Wbudowana sieć bezprzewodowa WiFi b/g/n/ac, wbudowana 
antena.  

 

4 Wbudowana sieć Bluetooth.   

5 Wewnętrzna karta dźwiękowa, wbudowany głośnik.  

6 Możliwość aktualizacji BIOS.  

7 Wewnętrzny dysk twardy SSD NVMe, pojemność minimum 200 GB.  
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8 

Aktywne porty: 
1) Cyfrowy port video (HDMI, DVI, DisplayPort lub inny) 

kompatybilny z oferowanym monitorem LCD lub dołączona 
odpowiednia przejściówka, umożliwiająca podłączenie 
oferowanego monitora LCD poprzez złącze cyfrowe tego 
monitora. 

2) Min. dwa porty USB typu A, w tym min. jeden w wersji 3.x.  
3) Złącze zasilacza,  
4) Min 1 port USB-C  

 

9 

Rozmieszczenie portów przyłączeniowych w sposób umożliwiający 
bezproblemowe, jednoczesne podłączenie wszystkich 
wymienionych urządzeń zewnętrznych: zasilacz, myszka USB, 
pendrive USB. 

 

10 

Wyświetlacz LCD o przekątnej w zakresie od 15’’ do 16’’, o 
minimalnej rozdzielczości nominalnej min. 1920 x min. 1080.  
Matowa lub antyodblaskowa matryca przeznaczona do pracy 
biurowej. 
Przez okres min. 1 miesiąca od daty dostawy (podpisania protokołu 
odbioru ilościowego) matryca będzie wolna od jakichkolwiek 
uszkodzonych pikseli (tzn. bez pikseli zawsze świecących, zawsze 
nieświecących, niepoprawnie świecących), po tym okresie matryca 
nie będzie zawierała powyżej 2 uszkodzonych pikseli. 

 

11 Wbudowana w obudowę wyświetlacza kamera internetowa.  

12 

Zawiasy umożliwiające ustawienie wyświetlacza pod żądanym 
kątem (w zakresie od stanu zamkniętego do min. 135 stopni 
pochylenia) i zabezpieczające wyświetlacz przed samoczynną 
zmianą położenia. 

 

13 

Funkcja DualView – jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie 
laptopa oraz na projektorze zewnętrznym. 
Możliwość wyświetlania obrazu na projektorach zewnętrznych 
wyświetlających obraz co najmniej w rozdzielczościach 1024x768 i 
1280x800 i 1920x1080. Wysoka jakość obrazu generowanego przez 
porty video laptopa i wyświetlanego na projektorze - wyświetlany 
obraz bez przekłamań barw, bez jednoznacznie zauważalnych 
nieprawidłowości wyświetlania obrazu, tętnienia, migania ani 
innych objawów niepoprawności działania portu video laptopa.  
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14 

Bateria umożliwiająca pracę urządzenia, bez zasilania 
zewnętrznego, w trybie odtwarzania filmu, w rzeczywistej 
rozdzielczości testowego filmu, z wewnętrznego dysku twardego 
przez min. 5h (z wyłączonym WiFi), przy ustawieniach zasilania: 
- jasność ekranu 50%,  
- ekran przez cały czas pracy aktywny, 
- z wyłączonym dźwiękiem. 
Testowy film to film w formacie Quick Time, 1280x720, 25 
klatek/sek. 

 

15 

Zasilacz - zalecany przez producenta laptopa, umożliwiający pracę 
urządzenia i ładowanie baterii z sieci 230V.  
Komplet kabli do zasilacza ze standardem złącza obowiązującym w 
Polsce. Długość Kabli z zasilaczem w zakresie od 2m do 5m. 
Podłączony do zasilania 230V zasilacz zapewniający pełne 
naładowanie całkowicie rozładowanej baterii, podłączonego 
wyłączonego laptopa, w czasie do 3 godzin. 

 

16 
System zarządzania zasilaniem zgodny z ACPI, poprawna obsługa 
funkcji czuwania (Stand-By) i hibernacji. 

 

17 
Urządzenie zgodne z wymogami ENERGY STAR min. 5.0 dla 
komputerów. 

 

18 

Wbudowana klawiatura. 
Układ klawiatury zgodny z polskim programisty.  
Oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie spowodowane 
użytkowaniem oraz odporne na działanie środków czyszczących do 
urządzeń komputerowych. 

 

19 

Urządzenie wskazujące touchpad z funkcją przewijania okna 
aplikacji w pionie i poziomie.  
Uzyskanie efektu kliknięcia lewym klawiszem myszy poprzez 
naciśnięcie (puknięcie) touchpada.  
Możliwość konfiguracji czułości touchpada i szybkości wskaźnika. 
Dodatkowe min. 2 klawisze touchpada realizujące funkcje prawego 
i lewego przycisku myszy komputerowej. 

 

20 
Wbudowany moduł szyfrowania TPM kompatybilny z bitlocker 
Windows 10 Enterprise PL wersja 1803 (64 bity) posiadanym przez 
Zamawiającego. 

 

21 

Poprawna i stabilna praca urządzenia (laptopa) pracującego pod 
kontrolą oferowanego systemu operacyjnego oraz pod kontrolą 
posiadanego przez Zamawiającego Windows 10 Enterprise PL 
wersja 1803 (64 bity). 
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22 

Poprawnie działające sterowniki do wszystkich elementów laptopa, 
poprawnie działające z oferowanym systemem operacyjnym oraz z 
posiadanym przez Zamawiającego Windows 10 Enterprise PL 
wersja 1803 (64 bity).  

 

23 

Gwarantowana, przez Wykonawcę (Sprzedającego), zgodność 
laptopa oraz wszystkich jego podzespołów z oferowanym 
systemem operacyjnym oraz z posiadanym przez Zamawiającego 
Windows 10 Enterprise PL wersja 1803(64 bity). 

 

24 

Poprawna i stabilna praca laptopa z posianymi przez 
Zamawiającego: SCCM (Microsoft System Center Configuration 
Manager) i Software Center, umożliwiająca zarządzanie 
komputerami, w tym między innymi: 
- Wdrażanie systemu operacyjnego przy wykorzystaniu napędu 
PenDrive zawierającego instalacyjny TASK SEQUENCE jak również 
przy pomocy PXE. 
- Aktualizacje sterowników. 
- Instalacje i aktualizacje aplikacji. 
- Inwentaryzację zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. 

 

25 
Poprawna i stabilna praca w środowisku sieciowym Microsoft 
Active Directory posiadanym przez Zamawiającego. 

 

26 Waga gotowego do pracy laptopa z baterią maksymalnie 2.0 kg.  

27 Waga zasilacza maksymalnie 0,7 kg.  

28 

Maksymalne wymiary laptopa w stanie złożonym: 
szerokość – 38 cm 
głębokość – 26 cm 
wysokość – 4 cm 

 

29 

Dostęp do internetowego archiwum producenta laptopa lub 
komponentu z aktualnymi wersjami sterowników do oferowanego 
systemu operacyjnego oraz do posiadanego przez Zamawiającego 
systemu Windows 10 Enterprise PL (64 bity) do wszystkich tych 
podzespołów i komponentów urządzenia, do których system 
operacyjny nie zainstaluje sterowników automatycznie. 

 

30 

Torba z rączkami, zamykana na zamek błyskawiczny, dostosowana 
do wymiarów laptopa (zabezpieczająca laptopa przed 
przesuwaniem i obijaniem o ścianki przednią, tylną i boczne torby) z 
zasilaczem, zabezpieczająca laptopa przed uszkodzeniem. 
Torba wyposażona w min. 2 komory (1 komora na laptopa i 1 na 
akcesoria). 
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31 

Funkcja umożliwiająca uruchamianie systemu operacyjnego 
(bootowania) z zewnętrznych napędów USB (CD/DVD, pamięci flash 
typu pendrive, zewnętrznego dysku twardego) oraz PXE na żądanie 
użytkownika niezależnie od domyślnego ustawienia bootowania w 
biosie (funkcja zwykle uruchamiana klawiszem funkcyjnym F12 
podczas uruchamiania komputera). 

 

32 
Efektywny system chłodzenia wnętrza urządzenia, zabezpieczający 
urządzenie przed przegrzewaniem. 

 

33 

Wszystkie podzespoły komputera (w tym między innymi procesor, 
pamięć, płyta główna, dysk twardy) pracujące zgodnie z 
dopuszczanymi i zalecanymi ustawieniami producenta danego 
podzespołu. Bez tzw. „overclokingu”. 

 

34 

Wytrzymała i zwarta konstrukcja laptopa umożliwiająca 
podnoszenie i przenoszenie otwartego laptopa, trzymanego za 
jeden  z rogów (w promieniu max  8 cm od rogu). Trzymanie 
laptopa w takim uchwycie, nie powoduje odkształcania obudowy 
ani niezamierzonej przez użytkownika reakcji klawiatury. 
Konstrukcja laptopa zapewniająca również utrzymanie sztywności i 
zapewniająca stabilność na płaskim podłożu - podstawa laptopa nie 
może ulegać przechyłom po położeniu go na płaskiej, równej 
powierzchni. 

 

35 

Okres gwarancji producenta laptopa na laptopa i wszystkie 
wbudowane w laptopa podzespoły oraz zasilacz (wymagane min. 
35 miesięcy). 
Okres gwarancji na pozostałe komponenty zewnętrzne laptopa, np. 
torba (wymagane  min. 12 miesięcy). 
Okres gwarancji producenta na baterię (wymagane min. 11 
miesięcy).  

Zgodnie z 
informacją 
zawartą w 
Formularzu 
ofertowym 

36 

Naprawy laptopa realizowane przez autoryzowany serwis 
producenta laptopa lub przez Wykonawcę. 
Naprawy laptopa realizowane będą w siedzibie Kupującego. Strony 
mogą uzgodnić inne miejsce napraw. 
W przypadku napraw lub wymian komponentów zewnętrznych, 
realizowanych poza siedzibą Zamawiającego, odbiór oraz zwrot 
realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy (Sprzedającego). 
Realizacja naprawy laptopa i wyposażenia w terminie 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia (dni robocze, to dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).   

 

37 

Przez cały okres trwania gwarancji, w przypadku uszkodzenia dysku 
i konieczności jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje 
u Zamawiającego (Kupującego) lub zostanie fizycznie zniszczony w 
obecności Kupującego. 

 



WZ/32/2020 7 

38 
Wbudowany modem LTE obsługujący wszystkie (na dzień 
01.01.2019) standardy sieci LTE (4G) i 3G udostępniane przez 
publicznych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. 

 

39 
Do laptopa Wykonawca zapewni system operacyjny wraz z licencją, 
zgodne z opisem w Rozdz. 2 Części III SIWZ: system operacyjny. 

 

40 Laptop w pełni kompatybilny ze stacją dokującą, opisaną w pkt. 2.  

 Opcjonalne parametry. 
Oferowane 
parametry 

opcjonalne*** 

41 Laptop wyposażony w port HDMI.  

42 Laptop wyposażony w port Ethernet 100/1000 Mb.  

43 Podświetlana klawiatura  

 
* należy podać 
** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry ". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w 
odpowiednim wierszu, w kolumnie obok - „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  
*** Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „spełnia” lub „TAK” 
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „nie spełnia”. W przypadku, gdy w kolumnie 
„Oferowane parametry opcjonalne” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
oferowany sprzęt nie posiada danych parametrów  opcjonalnych, a ofercie zostanie przyznane 0 punktów za 
ten parametr.   
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2. Stacja dokująca do laptopa 300 szt. 

Stacja dokująca będzie wykorzystywana do pracy z dostarczonym laptopem.  
Stacje dokujące muszą być tego samego producenta, modelu i takiej samej konfiguracji. 

 
Oferuję: 
Nazwa producenta:.......................* 
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: 
……………………………………………..................* 

Urządzenia – tabela 2 

Lp. 

Wymagane parametry.** 
**w każdym przypadku, gdy w niżej sformułowanych wymaganiach mowa jest o laptopie, 
należy przez to rozumieć laptop spełniający wymagania opisane w tabeli pkt 1 powyżej i 
oferowany przez Wykonawcę. 

Oferowane 
parametry*** 

1 Kompatybilna z oferowanymi laptopami.  

2 
Umożliwiająca pracę z laptopem przy zamkniętym wyświetlaczu i 
podłączonymi do stacji urządzeniami peryferyjnymi zewnętrznymi 
(monitor, mysz, klawiatura, zasilacz, kabel sieci Ethernet). 

 

3 

Stacja dokująca dostosowana do laptopa wyposażona w aktywne: 

 Złącze do podłączenia laptopa, 

 Złącze zasilania umożliwiające: zasilanie podłączonego 
laptopa, ładowanie baterii podłączonego laptopa, zasilanie 
podłączonych urządzeń zewnętrznych do gniazd USB stacji 
dokującej. 

 Min. 3 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze 
standardem USB 3.x. 

 Złącze RJ-45 z obsługą sieci Ethernet 100/1000. 

 Min. 1 cyfrowy port video tego samego standardu złącza, co 
oferowany monitor zewnętrzny i w pełni kompatybilny z tym 
monitorem (bez konieczności stosowania 
przejściówek/konwerterów). 

 Zasilacz o mocy nie słabszej od zasilacza zalecanego przez 
producenta do  laptopa. Zasilacz zalecany przez producenta 
stacji dokującej, umożliwiający jednoczesną pracę laptopa i 
ładowanie baterii z sieci 230V. Komplet kabli do zasilacza ze 
standardem złącza obowiązującym w Polsce. Długość kabli 
razem z zasilaczem w zakresie od 1,5m do 5m. 

 Podłączony do zasilania 230V zasilacz zapewniający pełne 
naładowanie całkowicie rozładowanej baterii, podłączonego 
do stacji wyłączonego laptopa, w czasie do 5 godzin.  

 

4 
Przycisk zasilania umożliwiający włączenie i wyłączenie 
zadokowanego i złożonego laptopa. 
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5 

Kompatybilna z laptopem i stacją dokującą zewnętrzna klawiatura 
USB lub bezprzewodowa.  
Układ zgodny z polskim programisty.  
Oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie spowodowane 
użytkowaniem oraz odporne na działanie środków czyszczących do 
urządzeń komputerowych.  
W przypadku klawiatury USB, długość kabla w zakresie od 1,5 m do 
2,5 m. 

 

6 

Kompatybilna z laptopem dwuprzyciskowa zewnętrzna myszka 
optyczna USB lub bezprzewodowa z pokrętłem.  
W przypadku myszy USB, długość kabla w zakresie od 1,5 m do 2,5 
m. 

 

7 
Okres gwarancji na stację dokującą, mysz, klawiaturę (wymagane 
min. wynosi 12 miesięcy). 

Zgodnie z 
informacją 
zawartą w 
Formularzu 
ofertowym 

8 

Naprawa lub wymiana uszkodzonej stacji dokującej, myszy, 
klawiatury realizowana w ciągu max. 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia  
W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza siedzibą 
Zamawiającego, odbiór oraz zwrot realizowane będą na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (Sprzedającego). 

 

9 
Stabilne połączenie z laptopem ograniczające ryzyko przypadkowego 
odpięcia laptopa od stacji dokującej. 

 

10 
Konstrukcja stacji dokującej nie blokuje otworów wentylacyjnych, 
podłączonego do stacji, laptopa. 

 

 Opcjonalne parametry. 

Oferowane 
parametry 

opcjonalne***
* 

11 
Stacja dokująca wyposażona w 2 graficzne porty cyfrowe, 
umożliwiające jednoczesne podłączenie 2 monitorów zewnętrznych.  

 

* należy podać 
*** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry ". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w 
odpowiednim wierszu, w  kolumnie obok -  „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  
**** Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „spełnia” lub „TAK” 
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „nie spełnia”. W przypadku, gdy w kolumnie 
„Oferowane parametry opcjonalne” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
oferowany sprzęt nie posiada danych parametrów  opcjonalnych, a ofercie zostanie przyznane 0 punktów za 
ten parametr.   
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3. Monitor LCD 100 szt., 

Monitor będzie wykorzystywany do pracy z oferowaną stacją dokującą laptopa oraz 
bezpośrednio z laptopem.  
 
Oferuję: 
Nazwa producenta:.......................* 
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: 
……………………………………………..................* 

Urządzenia – tabela 3 

Lp. 

Wymagane parametry.** 
**w każdym przypadku, gdy w niżej sformułowanych wymaganiach mowa jest o 
laptopie, należy przez to rozumieć laptop spełniający wymagania opisane w tabeli pkt 
1 powyżej i oferowany przez Wykonawcę, a gdy mowa jest o stacji dokującej, należy 
przez to rozumieć stację dokującą spełniającą wymagania opisane w tabeli pkt 2 
powyżej i oferowanej przez Wykonawcę. 

Oferowane 
parametry*** 

1 Aktywna przekątna matrycy ekranu min. 27" i max. 28”.  

2 Nominalna rozdzielczość matrycy min. 1920 x min. 1080.  

3 

Stabilny obraz wyświetlany na ekranie, tj. bez widocznego 
tętnienia, migania, smużenia ani innych objawów niestabilności 
przy pracy biurowej.  
Ekran wolny od wad mogących powodować zmęczenie oczu lub 
bóle głowy. 

 

4 Jasność min. 250 cd/m2.  

5 Kontrast statyczny min. 800:1.  

6 
Czas reakcji matrycy max. 20 ms (zgodnie z ISO biały-czarny-
biały) lub max. 10 ms. (zgodnie z miarą szary-czarny-szary). 

 

7 Obsługa min. 16,7 mln kolorów.  

8 
Kąt widzenia, zgodnie z deklaracją producenta, w poziomie min. 
175 stopni. 

 

9 
Kąt widzenia, zgodnie z deklaracją producenta, w pionie min. 
175 stopni. 

 

10 
Zgodność z wymaganiami ENERGY STAR min. 5.0 dla monitorów 
komputerowych. 

 

11 
Zasilanie 230 V. Kabel zasilający o długości w zakresie 1,5 – 4 m 
ze standardem złącza obowiązującym w Polsce. 

 

12 
Monitor oznaczony znakiem bezpieczeństwa CE 
(ConformiteEuropeenne). 

 

13 
Matowa lub antyodblaskowa matryca przeznaczona do pracy 
biurowej. 
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Przez okres min. 1 miesiąca od daty dostawy (podpisania 
protokołu odbioru ilościowego) matryca będzie wolna od 
jakichkolwiek uszkodzonych pikseli (tzn. bez pikseli zawsze 
świecących, zawsze nieświecących, niepoprawnie świecących), 
po tym okresie matryca nie będzie zawierała powyżej 2 
uszkodzonych pikseli. 

14 
Okres gwarancji producenta na monitor LCD wynosi 
(wymagane min. 35 miesięcy). 

Zgodnie z 
informacją 
zawartą w 
Formularzu 
ofertowym 

15 

Naprawy lub wymiany realizowane w ciągu max. 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia.  
W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza siedzibą 
Zamawiającego, odbiór oraz zwrot realizowane na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (Sprzedającego). 

 

16 
Monitor kompatybilny z oferowanymi stacjami dokującymi 
laptopów. 

 

17 

Podstawa monitora umożliwiająca:  
1) Regulację wysokości wyświetlacza w zakresie min 8 cm. 
2) Regulację konta pochylenia wyświetlacza w minimalnym 
zakresie od 0º do 10º od pionu w tył (przez dół wyświetlacza 
należy rozumieć dolną krawędź wyświetlacza bliżej użytkownika 
po pochyleniu, a przez górę wyświetlacza należy rozumieć 
górną krawędź wyświetlacza dalej od użytkownika po 
pochyleniu). 

 

18 

Min. 1 cyfrowy port video tego samego standardu złącza, co w 
oferowanej stacji dokującej i w pełni kompatybilny z tą stacją 
(bez konieczności stosowania przejściówek/konwerterów). 
Przewód sygnałowy zgodny z cyfrowym portem stacji 
dokującej, o długości w zakresie 1,5 m – 2,5 m. 

 

* należy podać 
*** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w 
odpowiednim wierszu, w kolumnie obok - „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  

  

Podpis(y) elektroniczny  
osoby (osób) uprawnionej (ych) 

 
 
 

 
 
 


