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Załącznik nr 1a 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 
 

Część I – Dostawa komputera PC do prac graficznych z dwoma monitorami 

i oprogramowaniem CAD 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego (PC) do prac graficznych z dwoma 

monitorami i zainstalowanym oprogramowaniem CAD. 

 

2. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych typu CAD, 

aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

 

3. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. 

 

4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim oraz 

dokumenty (karty, itp.) gwarancyjne. 

 

5. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. 

 

6. Komputer PC do prac graficznych musi mieć zainstalowane licencjonowane oprogramowanie projektowe 

typu CAD składające się z: 

1) Oprogramowania projektowego umożliwiającego pracę z plikami opracowanymi (zapisanymi) 

w formacie natywnym programu MegaCAD 3D. Zamawiający informuje, że posiada projekty 

elementów scenografii opracowane w w/w programie. Zaoferowane oprogramowanie będzie używane 

do pracy z w/w projektami i dlatego Zamawiający wymaga, aby zapewniało ono pracę nad tymi 

projektami w pełnym zakresie funkcjonalnym programu MegaCAD 3D bez ryzyka utraty lub zmiany 

układu, formatu lub danych i bez stosowania jakiegokolwiek programu do konwersji. 

2) Oprogramowania obliczeniowego pozwalającego na przeprowadzanie obliczeniowej analizy statycznej 

i dynamicznej konstrukcji i obiektów mechanicznych płaskich (2D) oraz przestrzennych (3D). 

Oprogramowanie musi współpracować z programem MegaCAD 3D przy czym współpraca ta jest 

rozumiana jako bezpośredni import i eksport plików w formacie natywnym programu MegaCAD. 

3) Modułów do wymiarowania płaskich i przestrzennych konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz 

drewnianych (zgodnego z normami Unii Europejskiej) współpracujących z oprogramowaniem 

obliczeniowym opisanym powyżej w punkcie 2). 

 

7. Wykonawca musi także na własny koszt zapewnić co najmniej 10-godzinne szkolenie wskazanego pracownika 

Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy obejmujące pełen zakres funkcjonalny oferowanego 

oprogramowania projektowego i obliczeniowego, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) i 2) powyżej. 

 

8. Wykonawca udzieli: 

a) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na zaoferowany komputer (PC) do prac graficznych 

z oprogramowaniem typu CAD, która będzie świadczona na miejscu u Zamawiającego z czasem naprawy 

nie dłuższym niż następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), 

b) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na zaoferowane monitory komputerowe do prac 

graficznych. 

 

9. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

 

10. Wykonawca w kolumnie 2 (w miejscach wykropkowanych formularza cenowego) powinien podać nazwę, typ, 

producenta oferowanego urządzenia/oprogramowania oraz w kolumnach pn. Parametry wymagane powinien 

oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) albo wpisać konkretną wartość liczbową 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

CZĘŚĆ I 
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danego parametru, wszędzie tam gdzie parametr wymagany jest określony w postaci liczbowej. W przypadku 

oprogramowania Wykonawca musi podać jego nazwę oraz producenta. 

 

11. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry spełniające wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

 

FORMULARZ CENOWY – części I 
 

Poz Nazwa urządzenia 

Cena 

jednostkowa 

brutto /zł/ 

Ilość 
Cena całkowita 

brutto /zł/ 

1 2 3 4 5 

1 

Komputer PC do prac graficznych z oprogramowaniem typu CAD 
…...........................................................................................................................

............................................................................................................................... 

nazwa/typ/producent 

 1 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Typ: Komputer stacjonarny. 

2. Płyta główna: trwale oznaczona 

nazwą producenta, wyposażona 

w min. 5 złączy SATA 3.0 

(6Gb/s), 1 złącze eSATA, 1 

złącze M.2, 2 złącza PCI 

Express 3.0 x16, 2 złącza PCI 

Express 3.0 x1. 

3. Procesor: 

osiągający wydajność 

obliczeniową w teście 

PassMark CPU Mark - wynik 

min. 10.000 punktów. 

4. Chipset: z obsługą RAID 

0,1,5,10. 

5. Pamięć Operacyjna:  
nie mniej niż 32GB, możliwość 

rozbudowy do min 64GB, 

minimum dwa sloty wolne na 

dalszą rozbudowę. 

6. Parametry pamięci masowej: 

wyposażony w dysk systemowy 

SSD o pojemności nie mniejszej 

niż 256GB posiadający 

szybkość odczytu nie mniejszą 

niż 500 MB/s, szybkość zapisu 

nie mniejszą niż 450MB/s. 

Dysk systemowy powinien 

zawierać partycję RECOVERY 

umożliwiającą odtworzenie 

systemu operacyjnego 

fabrycznie zainstalowanego na 

komputerze. 

Wyposażony w dodatkowy dysk 

na dane o pojemności nie 

mniejszej niż 4TB.  

7. Karty graficzne:  

Zintegrowana – powinna 

umożliwiać wyświetlanie 

w wysokich rozdzielczościach 

takich jak 4096 x 2160 przy 60 

Hz z 30-bitową głębią kolorów 

lub lepszych i wyposażona 

w min. 2 wyjścia Display Port. 

Dodatkowa - z min 4GB 

własnej pamięci  ze wsparciem 

minimalnie dla DirectX 11.1, 

OpenGL 4.4, posiadająca min. 

2 wyjścia  Display Port. 

Osiągająca w teście wydajności 

Average G3D Mark wynik na 

poziomie 3450 punktów lub 

lepszy. Minimalna liczba 

jednocześnie obsługiwanych 

Parametry oferowane: 

1. Spełnia/nie spełnia 

2. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

3. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

4. ………………………………………………

……………………………………………… 

5. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

6. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

7. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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przez komputer monitorów nie 

mniejsza niż 4 

8. Napęd optyczny: Nagrywarka 

DVD +/-RW w kolorze 

zbliżonym do koloru obudowy, 

wyposażona w tackę 

z zaczepami umożliwiającymi 

pracę w poziomi i pionie. 

9. Wyposażenie multimedialne: 

karta dźwiękowa zintegrowana 

z płytą główną zgodna z High 

Definition. 

10. Wbudowane porty i złącza: 

- min. 6 x USB 3.0 (z czego 

minimum 2 szt. z przodu 

obudowy) + 2 x USB 2.0 

wyprowadzone na zewnątrz, 

przy czym wymagana ilość 

i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów 

USB nie może być osiągnięta 

w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek, 

adapterów itp. - port sieciowy 

Ethernet RJ-45 10/100/1000 

Mbps z obsługą WoL, - porty 

audio (wyjście słuchawek, 

wyjście liniowe stereo, wejście 

mikrofonowe), - serial port (RS-

232) 

11. Obudowa: typu Tower z obsługą 

kart PCI Express wyłącznie 

o pełnym profilu. 

Wyposażona w minimum 4 

kieszenie (2 szt. 5,25”, 2 szt. 

3,5”), umożliwiająca instalację 

co najmniej napędu optycznego, 

4 dysków 3,5” oraz jednego 

dysku 2.5” jednocześnie. 

Obudowa musi umożliwiać bez 

narzędziowe otwieranie oraz 

demontaż dysków twardych, 

napędu optycznego i kart 

rozszerzeń. 

Obudowa musi być wyposażona 

w czujnik otwarcia obudowy 

oraz zamek nie wystający poza 

obrys obudowy. Obudowa musi 

być trwale oznaczona nazwą 

producenta, nazwą komputera 

oraz numerem seryjnym. 

12. Firmware płyty głównej zgodny 

ze specyfikacją UEFI. 

13. Zainstalowany licencjonowany 

zintegrowany program 

diagnostyczny działający bez 

udziału systemu operacyjnego 

nawet w przypadku 

uszkodzenia dysku twardego 

z systemem operacyjnym. 

14. Zarządzanie: wbudowana 

w płytę główną technologia 

zarządzania i monitorowania 

komputera na poziomie 

sprzętowym działająca 

niezależnie od stanu czy 

obecności systemu 

operacyjnego oraz stanu 

włączenia komputera (podczas 

pracy na zasilaczu sieciowym).  

15. Bezpieczeństwo i zdalne 

zarządzanie: złącze typu 

Kensington Lock - Moduł TPM 

………………………………………………

……………………………………………… 

8. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

9. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

10. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

11. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

12. Spełnia/nie spełnia 

 

13. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………..… 

14. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Spełnia/nie spełnia 

 

 



 

sprawa nr ZP.260.1.2017 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 

1.2. 

16. Wsparcie techniczne 

producenta pozwalające przez 

dedykowany numer telefonu lub 

adres email na:  

- weryfikację konfiguracji 

fabrycznej zakupionego sprzętu  

- weryfikację posiadanej 

gwarancji. 

17. Wymagania dodatkowe: 

1) Klawiatura USB w układzie 

polski programisty w kolorze 

zbliżonym do koloru obudowy, 

długość przewodu min 180 cm. 

2) Mysz optyczna USB z min 

dwoma klawiszami oraz rolką 

(scroll) w kolorze zbliżonym do 

koloru obudowy, długość 

przewodu min 180 cm. 

3) Czytnik kart pamięci. 

4) Głośniki stereo o mocy nie 

mniejszej niż 10W. 

5) Kabel Display Port o długości 

minimalnej 1.8 m – 4 sztuki 

6) Kabel zasilający o długości 

minimalnej 2 m. 

18. Zainstalowane licencjonowane 

oprogramowanie typu CAD 

zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia składające się z 

oprogramowania: 

- projektowego, 

- obliczeniowego, 

- 3) modułów do 

wymiarowania płaskich i 

przestrzennych konstrukcji 

stalowych, aluminiowych oraz 

drewnianych. 

19. Manipulator 3D umożliwiający 

pracę z zaoferowanym 

oprogramowaniem 

projektowym, o którym mowa 

w pkt 6 ppkt 1) opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

16. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

 

17. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

18. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(proszę wpisać nazwę i producenta 

oferowanego oprogramowania) 
19. Spełnia/nie spełnia 

2 

Monitor komputerowy do prac graficznych  

................................................................................................…...........................

........................................................................................................................... 

nazwa/typ/producent 

 2 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Rozdzielczość Matrycy:  

Nie mniejsza niż 3840x2160 (ultra 

HD 4K). 

2. Przekątna matrycy: 

nie mniejsza niż 27 cali. 

3. Obudowa przystosowana 

fabrycznie do montażu 

w uchwytach typu VESA. 

4. Kąty widzenia: nie mniejsze niż 

178/178. 

5. Współczynnik proporcji obrazu: 

16:9. 

6. Rodzaj matrycy: 

LED, TFT, IPS. 

7. Rodzaj powłoki matrycy: 

przeciwodblaskowa – matowa. 

8. Obsługa kolorów: 

nie mniejsza niż:1 mld kolorów. 

9. Jasność wyświetlania: 

nie mniejsza niż 350cd/m2. 

10. Kontrast: 

nie mniejszy niż 1000:1. 

11. Czas reakcji: 

nie większy niż 9 ms. 

Parametry oferowane: 

1. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

2. ………………………………………………

……………………………………………… 

3. Spełnia/nie spełnia 

 

 

4. ………………………………………………

……………………………………………… 

5. Spełnia/nie spełnia 

 

6. ………………………………………………

……………………………………………… 

7. Spełnia/nie spełnia 

 

8. ………………………………………………

……………………………………………… 

9. ………………………………………………

……………………………………………… 

10. ………………………………………………

……………………………………………… 

11. ………………………………………………

……………………………………………… 
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12. Rodzaje wejść/wyjść: 

co najmniej DisplayPort, HDMI 

(MHL), mini DisplayPort,  

wyjście DisplayPort, 

wyjście liniowe (głośniki),  

hub USB posiadający min. 2 porty 

USB 3.0. 

13. Zabezpieczenia: 

gniazdo Kensington Lock. 

14. Możliwość regulacji:  

- regulację wysokości, 

- pochylanie w pionie, 

- obrót o 90 (PIVOT), 

- podstawa monitora powinna 

ułatwiać organizację kabli. 

15. Wymagania dodatkowe: 

-kabel zasilający o dług. min 2 m 

- kabel HDMI o długości min. 2 m 

- kabel USB 3.0 o min. długości 2m 

12. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

13. Spełnia/nie spełnia 

14. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

15. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Razem część I  

 
 

Kwotę – „Razem część I" należy przenieść do pkt 1a formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

 

 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 


