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Modyfikacja nr 1 do SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, Ŝe
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dodaje się
nowe zadanie – nr 4, którego przedmiotem jest komputer przenośny o następujących parametrach:
Ultraprzenośny komputer do pracy biurowej i zadań obliczeniowych:
•

komputer przenośny o nieduŜych gabarytach zewnętrznych nieprzekraczający następujących
wymiarów: wysokość – 18 mm, szerokość – 320 mm, głębokość – 220 mm oraz masie
nieprzekraczającej 1.6 kg

•

wyświetlacz komputera o przekątnej 13.3” i rozdzielczości 1366x768 pikseli z podświetleniem
diodami LED

•

procesor wyposaŜony w rdzeń graficzny o wydajności nie mniejszej niŜ 8203 pkt wg
PCMark05 CPU Score (http://www.chip.pl/testy/podzespoly-pc/procesory-mobilne/intel-corei5-3317u/specification?switch_t=t), z technologią dynamicznego zwiększania wydajności wraz
ze zmianą zapotrzebowania na moc obliczeniową

•

pamięć RAM – co najmniej 4GB wykonane w technologii DDR3

•

dysk twardy mechaniczny o pojemności co najmniej 500GB oraz 24-o GB dysk zbudowany w
oparciu o pamięci półprzewodnikowe flash

•

urządzenie wspierające technologię ExpressCache lub podobną

•

komputer wyposaŜony w kartę dźwiękową HD, głośniki stereo oraz mikrofon z funkcją
eliminacji szumów tła

•

wbudowana kamera do połączeń internetowych o rozdzielczości co najmniej 1.3 Mpix

•

komputer wyposaŜony w czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, MMC

•

komunikacja za pośrednictwem sieci bezprzewodowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g/n,
sieć przewodowa 10/100/1000Mbit, Bluetooth w wersji 4.0, moŜliwość bezprzewodowego
udostępniania zawartości laptopa na ekranie telewizora

•

złącza: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

•

obudowa wykonana częściowo z aluminium

•

kolorystyka czarno – grafitowo – srebrna

•

jeśli niezbędne dołączony adapter umoŜliwiający podłączenie zewnętrznego monitora za
pośrednictwem złącza D-SUB

•

urządzenie wyposaŜone w oprogramowanie Windows 7 Prof PL oraz Office 2013 Pro PL
MOLP

•

gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące

