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Specyfikacja dostarczanej infrastruktury informatycznej i architektury technicznej 
 
 
Tabela 1. Typy oraz liczba zamawianej infrastruktury teleinformatycznej. 

Lp. Typ Liczba zamawianego 
sprzętu/oprogramowania 

1. Wózki medyczne z komputerem typu AIO 5 szt. 
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Szczegóły zamawianej infrastruktury w podziale na komponenty. 
 

1. Serwer do wirtualizacji 
Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 
1.  Podstawowe Zintegrowany jednostka komputerowa z monitorem w jednej obudowie - cicha bezgłośna praca bez użycia 

wewnętrznych wentylatorów. Sprzęt dedykowany do pracy w warunkach klinicznych. 
2.  Procesor Procesor min. dwurdzeniowy: min 2.5 GHz, Procesor przeznaczony dla urządzeń mobilnych.  Zaoferowany procesor 

musi uzyskać w teście PassMark – CPU Mark wynik: min. 3500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi 
znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net) 

3.  Pamięć RAM Pamięć operacyjna zainstalowana typu: min. 8GB możliwością rozbudowy do min. 16 GB. 
4.  Dysk twardy Dysk twardy: min 300 GB SSD lub M.2 
5.  Monitor Kolorowy ekran dotykowy, 10 punktowy o przekątnej min. 21 ’’, typu IPS. 

Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Klasa szczelności dla całej jednostki: IP-54 
Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 
Możliwość wyłączenia dotyku ekranu z poziomu panelu czołowego 
Możliwość regulacji jasności ekranu za pomocą przycisków na przednim panelu. 

6.  Złącza Wbudowane złącza (minimalna liczba): 
2xUSB 2.0, 
2xUSB 3.0, 
1xDisplayPort, 
1xHDMI 

7.  WIFI Moduł sieci WLAN (z anteną wewnętrzną). 
Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły: 
Bluetooth 4.0,RFID. 

8.  Głośniki Wbudowane dwa głośniki, regulacja głośności za pomocą przycisków na przednim panelu. 
9.  Mocowanie monitora System mocowania w standardzie VESA 
10.  Język Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim 
11.  Klawiatura Klawiatura USB, standardowy układ z pełnowymiarowymi,  klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną.  

Klawisze niskoprofilowe, konstrukcja odporna na zalanie. 
12.  Mysz Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna, wodoodporna, z powłoką antybakteryjną, IP68 
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13.  Zasilanie Zasilane elektryczne 260 VAC/50 Hz ±10%, 
Szyna DIN po prawej i lewej stronie oraz z tyłu. 

14.  Sieć LAN Dwa wbudowane, niezależne porty LAN, izolowane min. 1,5KV Gigabit Ethernet (RJ-45) 
15.  Złącza rozszerzeń Złącza rozszerzeń: 2 x Mini PCIe (1 full-size, 1 half-size), 1x PCIe (x4) slot 
16.  Inne Kolumna z elektryczną regulacją wysokości blatu roboczego 

Podstawa z 4-kołami, antystatycznymi, (co najmniej dwa koła z blokadą) o średnicy 125mm 
Rączka/uchwyt do prowadzenie wózka 
Półka na klawiaturę podświetlana i wysuwana 
Pólka na mysz – wysuwana po lewej oraz po prawej stronie 

17. Wyposażenie dodatkowe Dwie wysuwane metalowe szuflady poniżej blatu roboczego o całkowitym rozmiarze mieszczącym się w przedziałach: 
 szerokość: 150-170 mm 
 wysokość: 300-350 mm 
 głębokość: 450-550 mm 

Z możliwością zamknięcia na kluczyk i wagą nieprzekraczającą 15,5 kg.  
Dodatkowo:  
1 szt. uchwyt na rękawiczki 
1 szt. pojemnik na odpady 
1 szt. uchwyt wraz ze skanerem kodów kreskowych 

18. Bateria Bateria 210Wh - pozwalająca na działanie min. 6h 
Bateria wbudowana w podstawie wózka. 

19. Certyfikaty Urządzenie medyczne posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych, EN60601-1, UL60601-1, CE, FCC 
Class B lub równoważne 

20. System operacyjny 64 bitowy system operacyjny współpracujący z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Windows Serwer w 
oparciu o Active Directory, Microsoft Exchange i platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i Bitlocker. Licencja na ww. 
system operacyjny musi być bezterminowa i nieograniczona terytorialnie. 
System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania systemu CliniNet, Eskulap, KS-SOMED. 

21. Gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny prowadzony przez autoryzowany serwis na terenie Polski. 

Warunki równoważności na dostarczane oprogramowanie 
Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia, jeżeli będzie ono zawierało 
funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej 
funkcjonalności 
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i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia. W przypadku zaproponowania wersji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne 
zaproponowanego rozwiązania umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu 
zamówienia w tym zgodność posiadanego oprogramowania z zaproponowanym rozwiązaniem. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego. 
Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje rozwiązanie, które nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów (np. dodatkowych licencji, 
dodatkowego sprzętu, kosztów związanych z modyfikacją systemów działających u Zamawiającego, itp.) po stronie Zamawiającego. 


