Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz
poczty elektronicznej, jako stacja robocza.

Przekątna Ekranu

Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 17,3" o
rozdzielczości (3840x2160) Wide View Anti- Glare LED-backlit
(100% Adobe color gamut), jasność min. 400 nits, kontrast min.
1000:1

Procesor

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance
Test co najmniej 13150 wynik punktów Passmark CPU Mark. Wynik
dostępny na stronie : https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(stan na dzień 08.02.2019).
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

Płyta główna

Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i
oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta
oferowanego komputera.

Pamięć RAM

min. 16 GB Non – ECC DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min.
128GB, wymagane min. 4 sloty na pamięci

Pamięć masowa

min. M.2 PCIe 512GB SSD
Kontroler pamięci masowej musi umożliwiać skonfigurowania RAID
0/1/5

Karta graficzna

Dodatkowo dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną
niewspółdzieloną pamięcią 6 GB GDDR5 wspierająca technologię
osiągającą w teście PassMark Performance Test co najmniej
wynik 8100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
(stan na dzień 08.02.2019).
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

Klawiatura

Klawiatura wyspowa, min. 100 klawiszy, wydzielona z prawej strony
klawiatura numeryczna (układ US -QWERTY),

Multimedia

Min. dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z
płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o
średniej mocy 2x 2W.

Bateria i zasilanie

Min. 97Whr. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80%
w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 240W.

Obudowa

Obudowa wykonana z wysokiej jakości elementów (dopuszcza się
zastosowanie elementów magnezowych, aluminiowych i z włókna
węglowego).

W ir t ua liz a c j a

Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji
procesorow, pamięci i
urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
główej oraz w
BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia
sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów
systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją
UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub
urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe )
w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS, nr seryjnego komputera, numeru wpisanego i nadanego
przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się
wolnego pola ), dacie produkcji komputera, całkowitej wielkości
zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanej pamięci RAM,
technologii wykonania pamięci RAM, sposobu obsadzenia slotów
DIMM z rozbiciem na bank A,B,C i D, typie zainstalowanego
procesora, liczbie rdzeni procesora, minimalnej prędkości zegara
procesora, maksymalnej prędkości zegara procesora, wielkości
pamięci podręcznej procesora L2 cache, wielkości pamięci
podręcznej procesora L3 cache, zainstalowanych i podpiętych
dyskach twardych, typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD
(wielko ść matr ycy w calach), nat y wn ej rozdzielczo ś ci
zainstalowanego w komputerze panelu LCD, kontrolerze audio, MAC
adresie karty sieciowej. Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,
ustawienia
hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Możliwość
w łączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też
pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych, Możliwość ręcznego
ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w tym min. RAID, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera
audio, Możliwość włączenia/wyłączenia głośników, Możliwość
włączenia/wyłączenia mikrofonu (funkcja zaimplementowana na
stałe, dostępna przy zainstalowanej kamerze), Możliwość ustawienia
czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt, Możliwość
włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia
zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie
podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość
włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku
twardym lub urządzeniu zewnętrznym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności
uruchamiania sys te mu operacyjnego . S y s t e m oparty o
funkcjonalności:
• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
• możliwość powtórzenia testów
• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników
• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów
lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika
• w y świetlanie w i a d o m o ś ci, które informuj ą o stanie
przeprowadzanych testów
• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach
napotkanych podczas testów.
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera.
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych
komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej
rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku
twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji
o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB,
obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie
oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci,
temperatury panującej wewnątrz.
W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu
diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo
niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację
świetlną informujący użytkownika o:
- awarii procesora
- awarii płyty głównej
- awarii chipsetu płyty głównej
- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM
- awarii pamięci RAM
- nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM
- awarii matrycy LCD
- awarii baterii CMOS
- awarii układu graficznego
- uszkodzeniu obrazu BIOS
- nieodnalezieniu obrazu BIOS

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty
głównej. 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
Czytnik linii papilarnych
Czytnik SmartCard
Kontaktowy czytnik SmartCard
Złącze linki zabezpieczającej

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny 64 bitowy, klucz licencyjny
musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację
systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika
bezpośrednio lub zdalnie bez potrzeby ręcznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Porty i złącza

Wbudowane porty:
MIn. 1x RJ45 (10/100/1000)
Min. 3x USB 3.1 (w tym jeden port dosilony)
Min. 1x port audio combo (słuchawki i mikrofon)
min. 2x Thunderbolt 3
min. 2x złącze wideo (w tym min. 1x mDP)
Wbudowane złącza : czytnik kart multimedialny wspierający karty SD
4.0, czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik kart SmartCard,
czytnik linii papilarnych, d edykowany port umo żliwiający
podłączenie dedykowanej stacji dokującej (nie dopuszcza się
stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port
USB), port zasilania.
Moduł bluetooth min. 4.1 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,
karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 AC , w konfiguracji anten
min. 2x2
Wbudowane urządzenie wskazujące: touchpad z strefą przewijania w
pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
„3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji
serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – do oferty
należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy, iż firma serwisująca posiada ISO
9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje
producenta komputera. ”
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty
oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez
Producenta.

Warunki
gwarancyjne

Akcesoria

Dedykowany plecak transportowy i bezprzewodowa mysz z
trwałym logiem producenta sprzętu.

