
 
 
 

Załącznik nr 3  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: Zespół Szkól nr 4 w Szczecinie 
Sprzęt kupowany jest w ramach projektu: „Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu 
Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. 
Wymagania ogólne: 

1. Cały dostarczany sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.  
2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE.  
3. Sprzęt musi być dostosowany do Polskiego Systemu Elektroenergetycznego co do 

wtyczek przyłączeniowych jak i sposobów ochrony przed porażeniem. 
4. Do wszystkich urządzeń muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim. 
5. Wszystkie punkty regulacyjne, przełączniki, zaciski na listwach przyłączeniowych, 

itp.  muszą być opisane, oznakowane w sposób czytelny i jednoznaczny zgodny z 
instrukcją obsługi. Oznaczenia muszą być wyraźne i czytelne tak możliwa była 
obsługa sprzętu przez osoby z dysfunkcjami dopuszczalnymi dla zawodu technik 
elektryk i automatyk (np. wada wzroku dająca się skorygować okularami lub 
soczewkami kontaktowymi, itp.) 

6. Sprzęt i urządzenia muszą być nowe nieużywane. 
Warunki dostawy (DOTYCZY WSZYSTKICH CZ ĘŚCI): 

a) Zamówienie polega na jednorazowym dostarczeniu, dokonania montażu/konfiguracji 
sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego przy dostawie na adres: 

− Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, 
Telefon: 91 433 30 76; 

b) Wykonawca dostarcza sprzęt na wskazany powyżej adres na swój koszt i ryzyko. 
c) Podana w ofercie wartość zamówienia obejmuje koszty transportu dostarczanego 

sprzętu i wyposażenia wraz z ich wniesieniem do odpowiedniego pomieszczania 
wskazanego przez Zamawiającego przy dostawie. 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same lub lepsze 
normy, parametry, standardy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany złożyć - opis 
produktów/rozwiązań równoważnych – zgodnie z  Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit. b) siwz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CZĘŚĆ 1  
Zakup 4 stanowisk dydaktycznych do nauki rysowania schematów urządzeń automatyki 
 
Każde stanowisko powinno składać się z: oprogramowania typu CAD do tworzenia 
dokumentacji układów automatyki przemysłowej (zawierającej moduły rysowania schematów 
elektrycznych i pneumatycznych) –4 licencje lub licencja sieciowa pozwalająca na pracę na 
co najmniej 4 stanowiskach jednocześnie. 
 
Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania: 

• oprogramowanie musi być w języku polskim, (dopuszcza się by oprogramowanie było 
w kilku wersjach językowych, w tym obowiązkowo polska wersja); 

• tworzyć rysunki CAD układów elektrycznych i pneumatycznych (opcjonalnie 
układów hydraulicznych), 

• ograniczenia ilości użytych elementów nie będą być na poziomie niższym iż 50, 
• ograniczenia ilości węzłów ( połączeń) nie mogą być na poziomie niższym niż 250, 
• oprogramowanie musi posiadać wstępnie zdefiniowane podstawowe symbole 

(złączek, kabli, przycisków, czujników, PLC, elementów wykonawczych, itp.) 
• oprogramowanie musi posiadać możliwość importowania elementów definiowanych 

przez producentów (uaktualnianie bazy elementów), 
• oprogramowania musi pozwalać na definiowanie nowych elementów (symboli) przez 

użytkownika, 
• oprogramowanie musi generować zestawienie użytych elementów, 
• oprogramowanie musi posiadać funkcję kontroli poprawności sporządzonej 

dokumentacji (minimum w zakresie występujących zawarć), 
• oprogramowanie musi pozwalać na zapisy projektów na twardym dysku, 
• oprogramowanie musi pozwalać na drukowanie przygotowanej dokumentacji, 
• do oprogramowania musi być dołączona instrukcja obsługi (dopuszcza się wersję 

papierową lub .pdf), 
• rysowanie schematów powinno odbywać się metodą chwyć myszą i przeciągnij, 
• przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli z zakresu obsługi oprogramowania w 

siedzibie szkoły- minimum 10 godzin 
Dopuszcza się dostarczenie wersji edukacyjnej. 
Licencja / licencje muszą być bez ograniczeń czasowych 
 
CZĘŚĆ 2  
Dostawa komputerów – 4 sztuki 
Komputer o następujących parametrach:   

− procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 punktów− 
Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie 
www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania)   

− rozmiar pamięci RAM: min. 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB. 
− dysk twardy: półprzewodnikowy SSD lub SATA, min. 500 GB. 
− karta sieciowa WiFi zgodna z IEEE 802.11b/g/n 
− karta sieciowa RJ45 o 100/1000 Mbps,   
− karta grafiki: zintegrowana, wydajność wg passmark nie mniejsza niż 2000 pkt.− 

Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie 
www.cpubenchmark.net w dniu wszczęcia postępowania)   

− karta dźwiękowa: zintegrowana. 



 
− Monitor LED 24” rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080, zintegrowane z monitorem 

głośniki, 
− możliwość podłączenia do komputera łączem cyfrowym: DVI lub HDMI lub− 

DisplayPort lub USB klasy C dodatkowego urządzenia wyświetlającego np. projektor, 
TVC   

− Porty USB: minimum 4 szt., w tym przynajmniej 1 szt. prędkości to najmniej USB− 
3.1 Wszystkie wymagane porty muszą być formatach USB A lub C.   

− Mysz optyczna przewodowa USB, podkładka pod mysz, klawiatura USB, słuchawki 
przystosowane do pracy z komputerem wyposażone w mikrofon; 

− W zestawie muszą znajdować się wszystkie wymagane kable połączeniowe, w 
szczególności: zasilające, do podłączenia monitora,   

− Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS 
Windows 10   

− System operacyjny przystosowany do instalacji oprogramowania SIEMENS− 
PORTAL 12 (który jest w posiadaniu zamawiającego), zainstalowany wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu wraz z dedykowanymi do oferowanego 
sprzętu sterownikami dla systemów WINDOWS (nośnik ze sterownikami wymagany 
w przypadku jeśli żądany system operacyjny nie wykrywa automatycznie i nie 
instaluje automatycznie podzespołów).   

− Pakiet oprogramowania antywirusowego wraz z licencją co najmniej na 2 lata, 
− Pakiet oprogramowania biurowego, pozwalający na edycję plików typu .doc, .docx, 

.odt, .xls, .xlsx, .ppt, 
− Deklaracja zgodności CE;− 22  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, 

w tym zgodności z dyrektywą− RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 

 
 


