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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/8515

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa komputerów dla pracowników;
Liczba komputerów dla pracowników – 35 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, należy podać parametry techniczne i producenta
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
	zgodny z architekturą  x86,

	osiągający minimum 5700  pkt. w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) 

Należy podać:
Typ procesora …………………
(model) ………………………
Liczba punktów w teście ……..
	

Pamięć RAM
Min 8GB  z możliwością rozbudowy do min 16 GB
..........................
Należy podać
	

BIOS
	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 
	pojemności zainstalowanego dysku twardego
	rodzajach napędów optycznych
	MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

	Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
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 systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy 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 włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne


……………….
Tak/Nie

Należy podać wersję BIOS
…………………..
	

Dysk twardy
Min 500 GB 
..........................
Należy podać
	

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) 
……………….
Tak/Nie
	

Audio
Wbudowane min 2 głośniki 
……………….
Tak/Nie
	

Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana). Wbudowana karta WiFi 802.11 g/n oraz karta Bluetooth min. 2.1
……………….
Tak/Nie
	

Porty
Min. 6 x USB  w tym min 2 x USB 3.0 ,1 x vga, port sieciowy RJ-45, mikrofon i kamera HD w obudowie matrycy. 1 x hdmi, Wbudowany czytnik kart multimedialnych obsługujący standardy: SD, SDHC, MS, MMC. Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
..........................
Należy podać
	

Klawiatura
Przewodowa interfejs USB (układ QUERTY)
……………….
Tak/Nie
	

Mysz
Przewodowa interfejs USB (min dwuprzyciskową z rolką)
……………….
Tak/Nie
	

Napęd optyczny
Nagrywarka DVD/RW z oprogramowaniem  umożliwiającym nagrywanie płyt
……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Zapewniający:
- Pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;
- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
- Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
Należy podać:
nazwę i wersję oprogramowania..............................

	

Dodatkowe oprogramowanie
Licencja Microsoft Office 2013 PL, dedykowana dla małych i średnich przedsiębiorstw z zainstalowanym pakietem Office 2013  wersja  lub równoważna.
Parametry równoważności :
- zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO);
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
Zamawiający nie dopuszcza licencji w wersji edukacyjnej
Należy podać:
nazwę i wersję oprogramowania..............................

	

Obudowa
Zintegrowana z monitorem
	Typu All-in-One 
	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

..........................
Należy podać
	

Ekran
	LCD min 23 cali 

Rozdzielczość min 1920 x 1080 HD
Podświetlenie LED
..........................
Należy podać
	

Wsparcie techniczne
- Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. 

..........................
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji).

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

……………….
Tak/Nie
	

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
file_0.wmf
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Możliwość telefonicznego sprawdzenia okresu gwarancji monitora po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta  lub jego przedstawiciela 
file_1.wmf
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Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

……………………………………………….
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji).

Gwarancja 
Gwarancja producenta komputera 60  miesięcy na miejscu u klienta. 
……………….
Tak/Nie
	


Serwis urządzeń (komputer) musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
……………….
Tak/Nie
	


W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zawierającego dysk twardy bądź wymiany dysku twardego na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu
……………….
Tak/Nie
	

Normy
	Zaoferowany komputer musi być zgodny z :
	Energy Star co najmniej w wersji 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov
	TCO;

CE
……………….
Tak/Nie

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………							                          
                                                                                                                                        .............................................................
		                                          	                                            (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

