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OR-IV.272.1.58.2014                       Rzeszów, 28.10.2014 r. 

 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.  

 

Zamawiający, Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących 
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

 „4. Komputer przenośny z ekranem 14” – sztuk 4 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 
internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości HD+ 
(1600x900) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 200 nitów 

W ofercie należy podać model, symbol oraz producenta 

Procesor  Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik 
min. 3750 punktów według wyników ze strony 
http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 03/02/2014 
(do oferty załączyć wydruk ze strony) 

Pamięć RAM 8GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB 

Pamięć masowa Dysk twardy minimum 300 GB 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 
5.0  

Multimedia Czterokanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 
High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W 

Wbudowana w obudowę ekranu kamera HD; mikrofon z funkcjami 
redukcji szumów i poprawy mowy. 

Bateria i zasilanie Min. 6-cell. (65Whr) umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 
80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. 

Zasilacz o mocy min. 90W 

Waga  Waga max 2,5 kg z baterią  

Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu 

http://www.cpubenchmark.net/
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Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i 
urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej 
oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 
wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania 
komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy 
obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera 
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną 
komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także 
zapewniająca: 

• monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, 
HDD wersja BIOS płyty głównej;  

• zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

• zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu 
ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  
serwera zarządzającego; 

• zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection 
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani 
dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia 
systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. 

• zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji 
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 

• technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

• nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego 
szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym 
serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w 
przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu 
systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z 
poziomu BIOS. 

• wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do 
kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego 
zarządzania zdalnego 

• sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera 
zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych 
aplikacji 

• wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania 
komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na 
konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont 
uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących 
mechanizmów: 

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu 
operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS 

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu 
operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów 
konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie 
narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji 
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na nośnik USB. 

- zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – 
za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja 
połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno 
definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub 
wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy 
asymetrycznych . 

Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku 
parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. 

- lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu 
operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć 
odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji 
oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. 

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu 
cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa 
izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  
wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. 

Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na 
sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego 
zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub lokalnie w po 
definiowalnym przez użytkownika czasie. 

Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera 
przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym 
kodem numerycznym  lub hasłem.kodem jednorazowego użytku.  

Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od 
głownego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła 
jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) n.p. z 
wykorzystaniem  OATH. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera,  
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,  
 pojemności zainstalowanego dysku twardego 
 rodzaju napędu optycznego 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
 zainstalowanej grafice  
 typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości 
 kontrolerze audio 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku 
twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy 
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
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systemu bez podania hasła administratora. 

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie 
zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów 
USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, 
kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 
2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i 
Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – 
zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – 
min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia 
klawiatury 

Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z 
czterech dostępnych opcji 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla 
baterii i dla zasilacza 

Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o 
podłączonym zasilaczu 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 
oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany 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.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi 
odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy 
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Oprogramowanie Zainstalowany Microsoft Windows 8 Profesional 64-bit PL (lub 
równoważnego) + nośnik 

Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub równoważny 

Warunki 
gwarancji 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze 
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; 
przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty 
należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku  
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Wymagania 
dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wbudowane porty i złącza : VGA, HDMI, RJ-45, min. 3xUSB w tym min. 
2x USB 3.0,  slot na karty SIM, nie wymagający demontażu pokrywy 
notebooka przy instalacji karty SIM, czytnik kart multimedialny 
wspierający karty SD 4.0, złącze express card, złącze słuchawkowe, 
złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), możliwość 
podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza 
USB 

Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 
2.1,  

Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n zintegrowany z 
płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z 
dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN 
wbudowanym w obudowę,  

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 

Klawiatura odporna na zalanie cieczą, podświetlana od spodu układ US -
QWERTY, 

Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą 
gestów,  

Napęd optyczny DVD-RW 

Plecak dostosowana do rozmiarów laptopa o sztywnej konstrukcji 
zalecana przez producenta. 

Mysz laserowa bezprzewodowa z nanoodbiornikiem zalecana przed 
producenta sprzętu 

Monitor  tego 
samego 
producenta co 
komputer 

Typ matrycy: IPS 

Wymiary ekranu 24” 

Rozdzielczość: 1920 x 1200 

Rozmiar plamki: 0,27 mm 

Kąty widzenia: 178 stopni (w pionie i w poziomie) 

Luminancja wyjściowa: 300 Cd/m2 

Współczynnik kontrastu: 1000:1 

Czas odpowiedzi: 8 ms 

Wejścia: 

Cyfrowe DVI-D 

Analogowe D-Sub 

Cyfrowe DisplayPort 

Dołączone głośniki tego samego producenta co komputer 

 

2. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: 
osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie 
oznaczonej: „Oferta na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego; znak 
sprawy: OR.IV.272.1.58.2014; nie otwierać do dnia 19.11.2014 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
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1.3. Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone 
po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i 
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona 
w terminie. 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:                  
35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207. 

 

 

 

 


