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Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 
specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
Politechniki Poznańskiej. 

Dotyczy Pakietu nr 5 

 

 Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez dodanie do 

specyfikacji technicznej w Pakiecie nr 5 załącznika nr: 2. 

 

Wykonawca składając ofertę uwzględnia dodany załącznik.  

 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 

Niniejsza informacja zgodnie z zapisami SWZ, zamieszczona została 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 

 

 

Z poważaniem 
 

SPECJALISTA 
ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 
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PAKIET NR 5 
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Załącznik 2 

Dział Współpracy Międzynarodowej, 

ul. Piotrowo 5, 

60-965 Poznań 

nazwa jednostki zamawiającej, adres 

 

Cztery komputery typu All-in-one o parametrach: 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANIA 

Procesor  obsługa IOMMU, 

 wynik w teście Geekbench 5 CPU Benchmark Multi-Core Score nie 
mniejszy niż 8700 punktów lub wynik w teście PassMark CPU Mark nie 
mniejszy niż 20500 punktów 

Pamięć RAM  nie mniej niż 32GB  

Dysk SSD M.2  pojemność nie mniejsza niż 1TB  

Ekran  minimum 27 cali 

 rozdzielczość nie mniejsza niż 2560x1440 

 maksymalna jasność nie niższa niż 500 nitów  

 matryca typu IPS lub jej odmiana, 

Karta sieciowa Przewodowa: 

 zintegrowana, 

 10/100/1000 Mbps, 

Bezprzewodowa 

 WiFi 802.11 5 lub w nowszej wersji, 

 Bluetooth w wersji 5 lub nowszej, 

Karta dźwiękowa  zintegrowana,  

Karta graficzna  co najmniej zintegrowana 

 min. 1 x port HDMI 

 min. 1x port DisplayPort 

System operacyjny  stabilny 64 bitowy system operacyjny, 

 nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu, 

 graficzny interfejs użytkownika, 

 interfejs użytkownika w języku polskim, 

 w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: 
kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy 
Objects, 

 natywna obsługa systemu plików NTFS, 

Gniazda   min. 5x USB o przepustowości min. 10Gbps w tym min. 1x USB typ C 
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Obudowa  w kolorze srebrnym 

 kamera internetowa wbudowana w górną część ekranu 

Akcesoria w komplecie  mysz bezprzewodowa Bluetooth 

 klawiatura bezprzewodowa Bluetooth 

Gwarancja  minimum 3 lata  

Michał Weisenberg, 534 097 022 

Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


