Zał. do SIWZ nr 4
Opis Przedmiotu Zamówienia - CZĘŚĆ 2:
Specyfikacja techniczna sprzętu

Ilość
sztuk

25 Zestawy urządzeń
sieciowych – router
(bylo), Access Point
(jest pozmianie)

Typ: Router (było), Access Point (jest po zmianie); Ilość portów LAN: min. 1 Ethernet; Łączność bezprzewodowa: tak o paśmie min. 2.4GHz z
min. dwoma antenami zgodna ze standardem IEEE 802.11b/n; Prędkość transmisji: min. 400Mb/s; Wbudowany panel LCD: nie; Tryb pracy: min.
AP, klient, repeater uniwersalny; Zasilanie PoE: tak; QoS: tak; Serwer DHCP: tak;
Pobór mocy: max. 15W; Temperatura pracy: min. -30...+60 °C. Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
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26 Zestawy urządzeń
sieciowych – AP
(było), Router (jest
po zmianie)

Typ: Access point (było), Router (jest po zmianie); Procesor: jednordzeniowy o min taktowaniu 600 MHz;
Pamięć RAM: min. 128 MB; Ilość portów LAN: min. 4 typu Gigabit oraz 4 porty typu Ethernet; Łączność bezprzewodowa: tak o paśmie min.
2.4GHz z dwoma obrotowymi antenami; Złącza: USB, RJ-45, SFP; Wbudowany panel LCD: tak; Dodatkowe funkcje: sygnalizator dźwiękowy,
czujnik temperatury i napięcia, możliwość resetu za pomocą przycisku; Pobór mocy: max. 15W; Temperatura pracy: min. -30...+60 °C.
Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy.
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L.P

Nazwa

Opis Przedmiotu Zamówienia - CZĘŚĆ 3:
L.P
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Zał. do SIWZ nr 5

Nazwa

Specyfikacja techniczna sprzętu

Ilość
sztuk

Urządzenie
wielofunkcyjne

Typ: urządzenie wielofunkcyjne termiczne; Format: min. A4, A5;
Funkcje: drukowanie – dwustronne, skanowanie, kopiowanie, faks, urządzenie musi umożliwiać drukowanie z urządzeń mobilnych, skanowanie
do formatu: PDF, JPEG, PNG; Szybkość drukowania czarno-biały: min. 16 stron na minutę; Szybkość drukowania w kolorze: min. 10 stron na
minutę;
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony: max 14 sekund; Rozdzielczość druku: min. 600/600 dpi; Pamięć: min. 512 MB; Procesor: min. 500
MHz; Miesięczne obciążenie: min. 20 000 stron; Rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 1200 dpi w kolorze; Zainstalowane podajniki papieru:
min. 1 o pojemności min. 200 arkuszy; Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, USB, RJ45 (było), RJ11 (jest); Wyświetlacz LCD: kolorowy dotykowy o
przekątnej min. 2 cali; Pobór mocy: max 30W; Obsługiwane nośniki: min. Papier kolorowy, błyszczący, fotograficzny, zwykły, koperty.
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
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UWAGA !!!
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu zamawiający może zwrócić
się do oferenta o przedstawienie szczegółowej specyfikacji sprzętowej wraz z nazwami podzespołów.
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