WZP/WI/D-332-19/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów wyposażenia komputerów.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie
z oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Termin realizacji zamówienia stanowi element
pozacenowego kryterium oceny ofert.
3. Szczegółowe wymagania dla części komputerowych:
1) Dysk SSD – 55 szt.:
a) Pojemność co najmniej 1TB;
b) Prędkość odczytu/zapisu nie mniej niż 560/530 MB/s;
c) Technologia TLC, NCQ;
d) Interfejs SATA III;
e) Format 2,5cala / 7mm;
f) Odczyt losowy nie mniej niż 95,000 IOPS;
g) Zapis losowy nie mniej niż 84,000 IOPS;
h) Niezawodność nie mniej niż MTBF: 1,750.000h;
i) Wytrzymałość nie mniej niż 400 TBW;
2) Pamięć do posiadanych i wykorzystywanych przez Zamawiającego komputerów DELL Optiplex 9030 AIO
– 8GB – 55 szt.:
a) Pojemność 8 GB;
b) SODIMM DDR3;
3) Pamięć do posiadanych i wykorzystywanych przez zamawiającego laptopów HP ProBook 650 G4 – 32GB
Kit (2×16GB) – 10 zestawów.:
a) Pojemność - 32GB Kit (2×16GB);
b) SODIMM DDR4;
4) Kabel miniDisplayport -> HDMI, 1,8 ÷ 2,2 m – 20 szt.
5) Kabel miniHDMi -> HDMI, 1,8 ÷ 2,2 m – 10 szt.
6) Adapter, łącznik HDMI(F) -> HDMI(F) – 5 szt.
4. Wymagania w zakresie gwarancji:
1) Wszystkie części/urządzenia muszą być fabrycznie nowe
2) Wszystkie części/urządzenia muszą być trwale oznakowane przez producenta, aby możliwa była
identyfikacja produktu jak i producenta.
3) Wszystkie części/urządzenia muszą zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
4) Wszystkie części/urządzenia muszą posiadać deklarację CE.
5) W zakresie gwarancji:
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a. Na wszystkie dostarczone części/urządzenia Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej
gwarancji, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
b. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny urządzeń
lub serwis producenta w trybie 8/5 (8 godziny na dobę, we wszystkie dni robocze) od zgłoszenia.
Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. Czas reakcji po wpłynięciu zgłoszenia – maksymalnie 24 godziny.
d. Zgłoszenia awarii oraz potwierdzenie ich usunięcia będą dokonywane na piśmie, faksem, drogą
elektroniczną lub w innej formie dopuszczonej przez strony.
e. Komunikacja telefoniczna i elektroniczna powinna być realizowana w języku polskim.
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