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Załącznik nr 2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 

Dostawa urządzeń audiowiualnych z niezbędnym wyposażeniem oraz usługą wdrożenia. 

Przedmiotem zadania jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń audiowizualnych skłądających się z 

miksera audio, ekspanderów systemu audio, projektorów krótkoogniskowych, monitorów 

wielkoformatowych, kiosków digital signage, playerów digital signage, skrzyni rack, zestawów 

mikrofonowych oraz komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem i usługą 

wdrożenia. 

 

Mikser audio z wyposażeniem – 1 szt. posiadający co najmniej następujące parametry i 

właściwości: 

1. 14 wejść analogowych: 

a. 10 przedwzmacniaczy mikrofonowych z przełączanym zasilaniem phantom (48 V) 

na ośmiu kanałąch mono i dwóch kanałach stereo 

b. 12 symetrycznych wejść liniowych 

c. jeden wielozadaniowy kanał stereo do połączenia urządzeń mobilnych poprzez 

Bluetooth, złącza RCA lub stereo mini-jack 

d. złącza insert na wejściu kanałów 

e. 1 i 2 Kanały 1 i 2 mogą być użyte z instrumentami o wysokiej impedancji, jak 

gitary elektryczne/basy   

2. Trzy wyjścia Aux - monitor 1 (pre fader), monitor 2 (pre/post fader), efekty (post fader)  

3. Trzy wyjścia stereo z niezależnymi tłumikami (Main, Sub, Control Room) 

4. 1-pokrętłowy kompresor dla kanałów 1–8  

5. Przełączalny filtr górnoprzepustowy (100 Hz) dla ośmiu kanałów Mono i dwóch kanałów 

Stereo 

6. Przełączalne wyciszenie, routing Stereo/Sub i PFL na każdym kanale wejściowym 

7. 3-pasmowy korektor z parametrycznym środkiem dla ośmiu kanałów Mono oraz ze stałą 

częstotliwością środka dla kanałów stereo  

8. Pół-parametryczny korektor z dwoma zmiennymi zakresami środka (szeroki/wąski) dla 

wyjść stereo i sub 

9. Wbudowany odbiornik Bluetooth dla bezprzewodowego odtwarzania sygnału 

10. Wbudowany procesor efektów: 

a. 16 typów efektów 

b. Może zostać użyty na wszystkich kanałach wejściowych, szynach monitorowych sub 

i głównej szynie stereo 

c. Możliwość włączenia/wyłączenia za pomocą opcjonalnego przełącznika nożnego 

11. Tłumiki 60-mm dla każdego kanału 

12. 12-segmentowy miernik LED poziomu wyjściowego 

13. Symetryczne wyjścia XLR dla głównej szyny stereo  

14. Symetryczne wyjścia TRS dla sub-grupy, Control Room, AUX 1/2 oraz wysyłki efektów 

15. Wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą głośności (80 mW na kanał)  

16. Funkcje rejestratora: 

a. wielościeżkowy silnik rejestrujący 

b. wykorzystanie karty SD jako nośnik zapisu 

c. maksymalnie 16 ścieżek (14 kanałów wejściowych + miks stereo) może zostać 

zarejestrowanych bez konieczności użycia komputera 

d. format zapisu/odtwarzania: WAV (BWF) 44,1/48 kHz, 16/24 Bit 

e. możliwość nadpisywania, wklejania, kopiowania 
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f. wielościeżkowe odtwarzanie dla zaawansowanych potrzeb scenicznych 

g. podświetlane przyciski Play/Record/Stop 

17. Funkcje interfejsu audio: 

a. interfejs audio USB 2.0 kompatybilny z komputerami Windows (ASIO) oraz Mac 

b. przesyłanie do komputera: 16 ścieżek 

c. przesyłanie z komputera: 14 ścieżek, przypisywane do każdego z kanałów 

wejściowych 

d. rozdzielczość audio: 44,1/48 kHz, 16/24 Bit 

18. Możliwość instalacji w racku 19”  

Ekspandery systemu audio z wyposażeniem – 3 szt. posiadające co najmniej następujące 

parametry i właściwości: 

1. min. 8 przetworników średnio-wysokotonowych 2” w układzie liniowym; 

2. min. 1 (przetwornik basowy o średnicy min 7”x13” (kształt „bieżni”) 

3. dwa kanały wejściowe realizowane poprzez gniazda combo XLT/TRS z możliwością 

włączenia zasilania „Phantom +48V” oraz wyborem wstępnych ustawień korekcji z 

wbudowanej biblioteki dla mikrofonów i instrumentów; 

4. jeden kanał wejściowy AUX – TRS 2,5mm lub TRS 6,4mm lub Bluetooth; 

5. złącze sygnału wyjściowego, realizowane poprzez gniazdo XLR, z poziomem wyjścia 

zależnym od poziomu wzmocnienia kanałów 1 i 2; 

6. możliwość regulacji poziomu głośności, poziomu korekcji tonów niskich i wysokich dla 

wszystkich kanałów wejściowych oraz poziomu „reverb” dla kanałow 1,2; 

7. wstępny wybór korekcji całego zestawu za pomocą fabrycznych presetów: Live, Music, 

Speech; 

8. możliwość sterowania ustawieniami zestawu za pomocą aplikacji z poziomu urządzeń 

mobilnych; 

9. możliwość dołączenia zewnętrznego miksera; 

10. układ wzmocnienia realizowany za pomocą dwóch wbudowanych wzmacniaczy pracujących 

w klasie D, niezależnie dla sekcji Mid/Hi oraz LF. Moc odpowiednio 60W i 240W; 

11. charakterystyka częstotliwościowa (-3dB): od 45Hz; 

12. dyspersja zestawu: min. 180°(H) – +/- 20° (V); 

13. maksymalne ciśnienie akustyczne (1m): nie mniej niż 118dB peak; 

14. wtyk zasilający typu C13; 

15. waga: maks. 18 kg; 

16. niezbędne okablowanie, złączki, przejściówki do połączenia z mikserem (długość kabla co 

najmniej 30 metrów). 

Projektory short-throw (krótkoogniskowe) z wyposażeniem – 2 szt. posiadające co 

najmniejnastępujące parametry i właściwości: 

1. Technologia wyświetlania: DLP 

2. Rozdzielność natywna: 1920x1080 FHD 

3. Format obrazu: 16:9 

4. Jasność: 3000 lm 

5. Kontrast 20 000:1 

6. Wielkość rzutowanego obrazu: 45”-300” 

7. Minimalna odległość projekcji: 0,5m 

8. Żywotność lampy (min): 5000h w trybie normalnym, 6000h w trybie ekonomicznym 

9. Moc lampy: 190 W 

10. Złącza: wyjście audio – 1 szt., HDMI – 2 szt.S-Video – 1 szt., Mini USB – 1 szt. 

11. Wbudowane głośniki 

12. Głośność pracy: max 27dB 

13. Pobór mocy podczas pracy: max 240W 

14. Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

Monitorywielkoformatowe 80”-90” – 2 szt.posiadające co najmniej następujące parametry i 

właściwości: 
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1. Rozmiar ekranu w zakresie 80 – 90 cali; 

2. Technologia panelu matrycy: IPS; 

3. Rozdzielczość natywna: 3840x2160 (UHD); 

4. Proporcje obrazu: 16:9; 

5. Jasność ekranu (cd/m2): 350 ; 

6. Kąt widzenia (poziom x pion): 178 x 178; 

7. Czas reakcji matrycy:  5ms (szary do szarego); 

8. Matowość matrycy: 3%; 

9. Szerokość równej oprawy max: 21,9 mm; 

10. Czas pracy(godziny/dziennie): 16/7; 

11. Wbudowane głośniki; 

12. Wbudowany moduł WiFi; 

13. Pamięć wewnętrzna min 8 GB; 

14. Wbudowany układ SoC; 

15. Zgodność z rozwiązaniem/oprogramowaniem CMS do zarządzania treścią; 

16. Waga max: 44,2 kg; 

17. Maksymalne zużycie energii 325W; 

18. Złącza wejścia:3 x HDMI, 1 x RS232C, 1 x RJ45, 2 x USB. 

Kioski Digital Signage – 2 szt. posiadające co najmniej następujące parametry i właściwości: 

1. Obudowa: 

a. wysokość 180 – 200 cm; 

b. szerokość 74 – 80 cm; 

c. głębokość 20 – 27 cm; 

d. maksymalne wymiary podstawy: 95 x 45 cm (szer.x gł.); 

e. kolor czarny; 

f. 4 skrętne kółka z funkcją blokady. 

2. Wyświetlacz: 

a. rozmiar ekranu 43”; 

b. typ matrycy: IPS; 

c. rozdzielczość natywna: 3840x2160 (UHD); 

d. maksymalna szerokość ramek: 14,0 mm (prawa/lewa/góra), 20,2 mm (dół); 

e. jasność ekranu (cd/m2): 300; 

f. kąt widzenia (poziom x pion): 178x178; 

g. czas reakcji matrycy: 8 ms (szary do szarego); 

h. matowość matrycy: 1%; 

i. czas pracy (godziny/dziennie): 16/7; 

j. orientacja wyświetlania w pionie i poziomie; 

k. wbudowany moduł WiFi; 

l. wbudowany układ SoC; 

m. pamięć wewnętrzna min 8 GB; 

n. zgodność z rozwiązaniem/oprogramowaniem CMS do zarządzania treścią; 

o. waga max: 8,1 kg; 

p. maksymalne zyżycie energii 115W; 

q. Złącza wejścia: 3xHDMI, 1xRS232C, 1xRJ45, 2xUSB. 

Playery Digital Signage – 4 szt. posiadające co najmniej następujące parametry i właściwości: 

1. Urządzenia tego samego producenta co monitory; 

2. Złącza wejścia: 2xHDMI, 1xDP, 2xUSB 2.0, 1xRS232C, RJ34, IR; 

3. Złącza wyjścia: 1xHDMI, 1 DP, 1xRS232C; 

4. Pamięć wewnętrzna min: 8 GB; 

5. Wbudowany moduł WiFi; 

6. Wbudowany czujnik temperatury; 

7. Wbudowany software do lokalnego zarządzania treścią, zgodny z 

rozwiązaniem/oprogramowaniem CMS; 

8. Maksymalna waga: 1,4 kg; 

9. Maksymalne wymiary (szer. x wys. x gł.): 258 × 36.5 × 186 mm; 

10. Temperatura pracy w przedziale od 0°C do 40°C; 
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11. Maksymalne zużycie energii: 22W. 

Skrzynia Rack na kołach z wyposażeniem – 1 szt. posiadająca co najmniej następujące 

parametry i właściwości: 

1. Kolor czarny, matowy; 

2. Blacha stalowa; 

3. Zamykane przednie drzwi z pleksiglasu; 

4. Rozmiar 12U dla urządzeń 19” (482 mm); 

5. Uchwyty boczne; 

6. 4 kółka ( 2 z blokadą); 

7. Waga max. 20 kg; 

8. Listwa przeciwprzepięciowa (10A; 8 gniazd; długość przewodu min 3 m.). 

Zestawy mikrofonowe – 2 szt posiadające co najmniej następujące parametry i właściwości: 

Informacje ogólne: 

1. Powinien zawierać profesjonalny odbiornik bezprzewodowy ze wstępnie skonfigurowanymi 

ustawieniami grup, kanałów i częstotliwości oraz opcjami skanowania RF do pracy z 

kompatybilnymi systemami bezprzewodowymi; 

2. Powinien działać w dostępnym paśmie UHF (470–938 MHz); 

3. Powinien zapewniać możliwość stosowania odbiornika pojedynczego lub podwójnego; 

4. Powinien zapewniać możliwość stosowania nadajnika do ręki lub osobistego typu 

„bodypack”; 

5. Powinien zapewniać transmisję cyfrowego dźwięku audio o rozdzielczości minimum 24 bity; 

6. Szerokość pasma strojenia powinna wynosić minimum 44 MHz (wybierane pasmo RF) z 

minimalnie 32 wstępnie ustawionymi kompatybilnymi kanałami; 

7. Powinien być zdolny do obsługi 12 kompatybilnych kanałów w paśmie telewizyjnym 8 MHz; 

8. Powinien zapewniać wysokiej jakości czysty dźwięk o płaskiej odpowiedzi częstotliwościowej 

w szerokim zakresie od 20 Hz do 20 kHz, zapewniając dokładne odtwarzanie dźwięku; 

9. Powinien posiadać niskie opóźnienie wynoszące maksymalnie 3,2 ms; 

10. Zakres dynamiczny powinien wynosić minimum 115 dB; 

11. Zasięg działania do 100m (w otwartej przetrzeni); 

12. Powinien być w stanie współpracować z systemami kontroli innych firm, takimi jak 

Crestron, AMX, Cue itp. do celów monitorowania i kontroli. Odbiornik powinien mieć 

możliwość zablokowania tej funkcji z menu, aby uniemożliwić urządzeniom innym niż 

urządzenia tego samego producenta dostęp do portu Ethernet. 

Nadajnik osobisty „bodypack” 

1. Powinien współpracować z mikrofonami pojemnościowymi różnego rodzaju (np. nagłowne, 

przypinane do krawata itp.); 

2. Powinien posiadać przełącznik niskiej i wysokiej mocy nadawania; 

3. Powinien umożliwiać stosowanie baterii typu AA lub akumulatorów Litowo-Jonowych; 

4. Powinien mieć możliwość ładowania w stacji dokującej;  

5. Powinien pokazywać także procentową sprawność akumulatora oraz cykle jego ładowania;  

6. Powinien być wyposażony w wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, wskazujący nazwę 

kanału, stan baterii i częstotliwość;  

7. Czas działania przy użyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-Io minimum 8 godzin;  

8. Powinien umożliwiać łatwą synchronizację z odbiornikiem przez port podczerwieni. 

Nadajnik do ręki 

1. Powinien posiadać metalową obudowę; 

2. Powinien posiadać wkładkę mikrofonową o charakterystyce kardioidalnej, dynamicznej z 

pasmem przenoszenia minimum 50Hz-15kHz;  

3. Powinien posiadać przełącznik niskiej i wysokiej mocy nadawania;  

4. Powinien umożliwiać stosowanie baterii typu AA lub akumulatorów Litowo-Jonowych;  

5. Powinien mieć możliwość ładowania w stacji dokującej;  

6. Powinien pokazywać także procentową sprawność akumulatora oraz cykle jego ładowania;  
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7. Powinien być wyposażony w wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, wskazujący nazwę 

kanału, stan baterii i częstotliwość;  

8. Czas działania przy użyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-Io minimum 8 godzin;  

9. Powinien umożliwiać łatwą synchronizację z odbiornikiem przez port podczerwieni. 

Odbiornik 

1. Powinien obsługiwać dwa nadajniki; 

2. Po skonfigurowaniu systemu ma mieć możliwość zapisania konfiguracji i przywrócenia ją z 

powrotem, jeśli konfiguracja zostanie przypadkowo zmieniona;  

3. Powinien posiadać wytrzymałą, metalową obudowę i możliwość montażu w szafie rack;  

4. Powinien umożliwiać łatwą synchronizację częstotliwości z nadajnikiem;  

5. Powinien posiadać wyjście audio zarówno XLR, jak i TRS ¼ cala;  

6. Powinien umożliwiać wybór poziomu sygnału wyjścia mikrofonowego i liniowego za pomocą 

menu;  

7. Powinien posiadać limiter zapobiegający zniekształceniom dźwięku. 

Mikrofon przypinany 

1. Powinien być mikrofonem pojemnościowym o charakterystyce dookólnej;  

2. Pasmo przenoszenia mikrofonu w przedziale od maksymalnie 50Hz do minimalnie 17kHz;   

3. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla mikrofonu dołączanego do nadajnika 

bezprzewodowego: minimum 117 dB max SPL;  

4. Powinien posiadać złącze do nadajnika bezprzewodowego typu Switchcraft TQG/TA4F;  

5. Powinien być dostarczony z osłoną przeciwwietrzną i klipsem do przyczepienia mikrofonu 

do ubrania. 

Komputer przenośny – 1 szt.posiadający co najmniej następujące parametry i właściwości: 

1. Procesor:  

a. procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzniach przenośnych (w 

ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora); 

b. data wprowadzenia procesora po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż w trzecim 

kwartale 2020 roku (Q3’20); 

c. procesor uzyskujący wynik co najmniej 6200 punktów w teście Passmark – CPU Mark 

według wyników procesorów publikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 

30.04.2021); 

2. Wyświetlacz: 

a. przekątna ekranu od 14,0” do 14,2”; 

b. matryca obsługująca natywnie rozdzielczość 1920x1080; 

c. matryca przeciwodblaskowa; 

3. Pamięć RAM 

a. 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB; 

b. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny; 

4. Dysk twardy  

a. minimum 256 GB w technologii PCIe® NVMe™ M.2 SSD; 

5. Karta graficzna:  

a. zintegrowana z płytą główną lub procesorem; 

b. dopuszcza się zastosowanie dedykowanych kart graficznych; 

6. Klawiatura: 

a. klawiatura w układzie US-qwerty; 

b. wydzielone klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen; 

7. Wyposażenie: 

a. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; 

b. wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2x 2W; 

c. wbudowany mikrofon i kamera internetowa; 

d. wbudowany czytnik kart pamięci oraz 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon); 

e. karta Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac; 

f. bluetooth w wersji min. 5.0; 

g. port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej 1 x HDMI); 
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h. port LAN 10/100/1000 Mbps; 

i. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) min. 2 szt. 

8. Bateria: 

a. Min. 3-cell [min. 42Whr] umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w 

czasie 1 godziny.  

b. zasilacz o mocy max. 45W TYP-C 

9. Waga:  

a. waga max 1,59 kg z baterią 3cell 

10. BIOS: 

a. BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana 

pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na 

stałe) oraz samego urządzenia wskazującego; 

b. możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji: 

data produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, 

procesorze, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach; 

c. niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków 

specjalnych; 

d. funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, 

administratora (hasła niezależne), blokowanie hasłem systemowym/użytkownika 

dostępu do dysku twardego, funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację 

o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem 

ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania);  

e. możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania 

dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS; 

11. Certyfikaty: 

a. certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu; 

b. certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu; 

c. certyfikat ISO 50001 lub równoważny dla producenta sprzętu; 

d. deklaracja zgodności CE; 

12. Diagnostyka: 

a. system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej 

pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera, a w szczególności jego składowych; 

b. system diagnostyczny działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w 

przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do 

sieci i Internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i 

zewnętrznych; 

13. Bezpieczeństwo: 

a. 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.  

b. weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w 

dedykowanym chipsecie na płycie głównej; 

c. wbudowany czytnik linii papilarnych; 

14. System operacyjny:  

a. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny; 

15. Akcesoria: 

a. mysz bezprzewodowa optyczna/laserowa, wykonana przez tego samego producenta co 

laptop, min. 2 przyciski, z rolką; 

b. torba na notebook: wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia 

zabezpieczające notebook przed uszkodzeniami; 

c. dedykowany zasilacz wykonany przez tego samego producenta co komputer przenośny. 

16. Gwarancja: 

a. minimum 36 miesięcy, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu; 

b. tryb gwarancji – reakcja serwisu następnego dnia roboczego; 

c. w przypadku awarii dysków twardych, dyski pozostają u zamawiającego. 
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Dodatkowe informacje: 

Monitory wielkoformatowe, kioski digital signage oraz playery digital signage muszą być 

dostarczone z pełnofunkcjonalnym rozwiązaniem/oprogramowaniem do zarządznia wyświetlaną 

treścią. Rozwiązanie/oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie wyświetlanymi multimediami 

oraz  urządzaniami z jednego miejsca. 

Dodatkowe wyposażenie:  

1. 2 stoliki umożliwiające przesuwanie projektorów, spełniające parametry: 

a. regulacja wysokości od 85 do 125 cm;  

b. dwie rozkładane półki;  

c. wymiary półki górnej min: 42x35 cm;  

d. maksymalne obciążenie półki górnej: 10 kg 

e. wymiary półki dolnej min: 36x24 cm 

f. maksymalne obciążenie półki dolnej: 5 kg 

g. możliwość obrotu i regulacja wysokości dolnej półki 

h. podstawa jezdna wyposażona w dwa kółka oraz stopki zapewniające stabilność stolika 

i. Waga max 15 kg 

2. 2 stojaki wolnostojące umożliwiające przesuwanie monitorów wielkoformatowych na 

kółkach, spełniające parametry:  

a. do monitora/telewizora max 100”; 

b. max udźwig: 91 kg; 

c. płynna regulacja wysokości w zakresie 130 – 170 cm; 

d. 4 skrętne kółka z funkcją blokady; 

e. aluminiowa podstawa z funkcją regulowania szerokości; 

f. regulowana półka z udźwigiem do 11,4 kg; 

g. regulowana półka na kamerę z udźwigiem do 4,5 kg; 

h. możliwość maskowania przewodów w kolumnie stojaka; 

i. kompatybilny ze standardem VESA 200x200 – 1000x600 mm; 

j. kolor czarny. 

3. 6kabli HDMI 2.0 o długości co najmniej 5 m. 

Usługi:  

 Usługa wdrożenia- instalacja, konfiguracja, pierwsze uruchomienie oraz przeprowadzenie 

szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji dostarczonych urządzeń. 

Warunki realizacji: 

 Czas realizacji zadania: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

 Dostarczany sprzęt musi być objęty minimum 24-miesięczną gwarancją producenta (nie 

dotyczy komputera przenośnego). 

 Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i pozbawiony wad oraz posiadać 

wszystkie komponenty zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. okablowanie, 

zasilacze). 

 


