
 
Załącznik nr 4 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa Minimalne  wymagane parametry/dane techniczne/funkcje Liczba sztuk/   
kompletów 

1 2 3 4 
Doposażenie bazy dydaktycznej ZST 

1.  Spawarka 
światłowodow

a 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 spawarka  włókien o średnicy min. 0.25-3 mm, 
 czas wygrzewania min. 13 sekund, 
 czas spawania max. 9 sekund, 
 wyświetlać dotykowy min. 4 cale kolorowy, 
 powiększenie obrazu min. 520 razy lub więcej, 
 widok włókna w powiększeniu X, Y, XY, X/Y, 
 wytrzymałość na wpływ czynników atmosferycznych, 
 w zestawie obcinarka, zapasowa para elektrod, holdery SOC, 
 możliwość przeprowadzenia mechanicznego testu wytrzymałości spawu o 

sile naciągu włókien min. 2N, 
 wykonanie min. 160 spawów na jednym ładowaniu baterii (wygrzewanie + 

spawanie), 
 automatyczna kalibracja łuku ze względu na temperaturę oraz ciśnienie, 
 waga max. 2.5 kg (z baterią), 
 podświetlenie LED  
 3 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi w języku Polskim, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

1 sztuka 



przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. uruchomienie 
Przedmiotu Dostawy, a także zaprezentowanie pracy Przedmiotu Dostawy 
zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 
 

2.  Reflektometr 
pomiarów 

światłowodow
ych  

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 długość fali min. 1300 nm lub więcej, 
 zakres dynamiczny min. 32/30 dB, 
 zakres odległości max. 240 km, 
 szerokość impulsu min. 5 ns, max. 20µs, 
 dokładność pomiaru odległości min. ±1m, 
 dokładność pomiaru tłumienia min. ±0.05 dB, 
 dokładność pomiaru odbić min. ±4 dB, 
 pojemność pamięci min. 1000 pomiarów, 
 złącze optyczne FC/PC lub SC/ST, lub wymienne FC/PC na SC/ST, 
 złącze do komunikacji USB, 
 praca na jednym ładowaniu baterii min. 8 godzin, 
 waga max. 1kg, 
 3 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi w języku Polskim, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. uruchomienie 
Przedmiotu Dostawy, a także zaprezentowanie pracy Przedmiotu Dostawy 
zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

1 sztuka 

3.  Drukarka 
wielkoformato

wa 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 drukarka wielkoformatowa kolorowa, 
 format druku min. 914 mm (36"), 
 jakość wydruku min. 2400 x 1200 dpi, 

1 sztuka 



 wbudowany moduł łączności bezprzewodowej WiFi, 
 złącze Ethernet, 
 pamięć min. 1 GB, 
 stojak na drukarkę, 
 zużycie energii max. 35 W, 
 waga max. 40 kg (netto), 
 automatyczna gilotyna pozioma, 
 średnica rolki papieru 100mm, 
 szerokość rolki papieru min. 279mm max. 914mm, 
 podłączenie uruchomienie na miejscu, 
 2 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi, 
 instalacja drukarki wielkoformatowej - parter, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności 
rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem 
Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja oprogramowania, a także 
przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 
Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji) 

 
4. Komputer 

stacjonarny 
Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 

 komputer stacjonarny, procesor 64- bitowy minimum 6 rdzenie, 6 wątków, 
 rodzaj obudowy - Mini Tower 
 taktowanie procesora minimum 2.9 GHz, lub więcej, 
 przepustowość pamięci procesora 41 GB/s lub więcej, 
 pamięć RAM min. 16 GB,  
 częstotliwość szyny pamięci min. 2600 MHz, 
 dysk SSD format m.2 min. 250GB,  

18 sztuk 



 zintegrowana karta graficzna 
 zintegrowana karta dźwięku, 
 wbudowana karta sieciowa LAN, 
 karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac, 
 bluetooth,   
 min. 4x USB 2.0  
 min. 2x USB 3.0  

(w tym min. 2x USB 3.0 na przednim panelu), 
 min. 1x HDMI,  
 min. 1x VGA, 
 RJ-45 (LAN) - 1 szt.,   
 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.  
 Windows 10 Pro, (Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie systemowe 

przez producenta; fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu; zamawiający wymaga 
aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine 
Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) 
stosowanymi przez producenta sprzętu), 

 Klawiatura, 
 Mysz, 
 Czytnik kart pamięci, 

 



   3 lata gwarancji producenta, 
 gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

24 godzin, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 
instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja 
oprogramowania, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

 

5. Monitor Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 Format ekranu - panoramiczny 
 Przekątna ekranu min. 27 cali, 
 Technologia podświetlenia - LED, 
 Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pixeli, 
 Czas reakcji matrycy max. 5 ms, 
 Jasność min. 300 cd/m2, 
 Kontrast min. 1000:1, 
 Liczba wyświetlanych kolorów min 16.5 mln, 
 Złącza wejściowe - DispayPort, HDMI (z HDCP), 
 Dodatkowe złącza min. - 2x USB 3.0,  min. - 2x USB 2.0, lub więcej 
 Wbudowany hub USB, 
 Pobór mocy max. (praca/spoczynek) 60/0.5 Wat, 
 Możliwość pochylenia panela, 
 Regulacja wysokości monitora, 
 Panel obrotowy (pivot), 
 Podłączenie uruchomienie na miejscu, 
 5 lat gwarancji producenta, 
 Gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

24 godzin, 
Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

18 sztuk 



przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu 
dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, instalację uruchomienie 
Przedmiotu Dostawy, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

6. Oprogramowa
nie biurowe  

 Microsoft Office Standard, (Fabrycznie nowe oprogramowanie, nieużywane 
oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu; zamawiający 
wymaga aby oprogramowanie było zainstalowane na komputerach), 

 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 
przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 
instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, zgodnie z jego specyfikacją i 
warunkami eksploatacji). 

 

18 sztuk 

7. Komputer 
przenośny    

laptop 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 Komputer przenośny laptop, procesor 64- bitowy minimum 4 rdzenie, 8 

wątków, 
 Taktowanie minimum 1.8 GHz, lub więcej, 
 Przepustowość pamięci procesora 41 GB/s lub więcej, 
 Pamięć RAM min. 16 GB,  
 Częstotliwość szyny pamięci min 2600 MHz, 
 dysk SSD format m.2 min. 250GB,  
 Typ ekranu matowy,  
 podświetlenie diody LED,  
 przekątna ekranu min. 15,5", 
 rozdzielczość min. 1920 x 1080,  
 Wielkość pamięci VRAM min. 2 GB (pamięć własna), 
 Karta graficzna – typ pamięci GDDR5, 
 Karta graficzna – częstotliwość rdzenia min. 1500 Mhz lub więcej, 
 Wbudowane głośniki stereo,  
 wbudowany mikrofon,  
 zintegrowana karta dźwięku ,  

14 sztuk 



 kamera internetowa, 
 Bluetooth,   
 Podświetlenie klawiatury, 
 Czytnik kart pamięci min. 1 szt. 
 Wbudowana karta sieciowa LAN, 
 Karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac, 
 Czytnik linii papilarnych, 
 min. 1x USB 2.0 Type - A 
 min. 2x USB 3.0 Type - A 
 min. 1x USB 3.1 Type - C 
 min. 1x HDMI,  
 RJ-45 (LAN) - 1 szt.,   
 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.  
 DC-in wejście zasilacza - 1 szt.  
 wydzielona klawiatura numeryczna, 
  wielodotykowy touchpad,  
 system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 - bitowa,  
 zasilacz,  
 obudowa odporna na uszkodzenia, 
 waga max. 1.7kg, 
 3 lata gwarancji producenta, 
 Gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

24 godzin. 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 
instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja 
oprogramowania, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

 
 


