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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II

l.p.

wyszczególnienie – opis przedmiotu zamówienia
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Kamera USB kompatybilna z Windows 10 IoT
Podłączenie do komputera USB. Przetwornik CMOS. Rozdzielczość 1280
x 720. Rozdzielczość video 1280 x 720 (30 fps). Mikrofon. Technologia
Plug & Play. Interpolacja 4.0 MP , Soczewka plastikowa, TrueColor,
Występuje na oficjalnej liście kompatybilności z Windows 10 IoT:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-abouthardware/hardwarecompatlist#cameras
Serwer NAS 8GB RAM z 4 kieszeniami na dyski 2,5”/3,5”
Procesor Intel® Celeron® J3455 quad-core, wyjście HDMI 4k, wejście
USB-C, Obsługa wirtualizacji, bez dołączonego dysku. Kieszenie:
2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap). System plików: EXT4. RAID: JBOD, 1, Single
Disk, 5, 0, 6, 10. Maksymalna pojemność: 40 TB. Wyświetlacz LCD,
Zabezpieczenie Kensington lock, Cloud Station, Funkcja Wake on
LAN/WAN, Szyfrowanie woluminów, Dostęp przez sieć Web, Audio
Station
Bezprzewodowa podświetlana klawiatura z touchpadem
Standardowa. Interfejs klawiatury Wireless. Podświetlenie klawiszy.
Technologia Bezprzewodowa. Odbiornik interfejsu USB. Klawisze
programowalne / Hotkeys 10. Rozmiar (gł.x wys.x szer.) mm 16.5 x 125.3
x 367. Waga (kg) 0.495. 2.4 GHz Wireless. Zasięg działania do 10 m.
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Projekt: e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
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Touchpad
Modem USB (4G/LTE) ze złączami anten zewnętrznych
Funkcje urządzenia : modem GSM, zastosowanie : domowy , mobilny,
wbudowany modem : 3G , 4G/LTE, interfejsy WAN : gniazdo SIM, ilość
portów WAN : 1 szt.
Router Wi-Fi z modemem 4G LTE z odłączanymi antenami
Router bezprzewodowy z modemem 4G. Standard: 802.11b/g/n, LTE.
Częstotliwość: 2.4 GHz. Prędkość transmisji: 150 Mb/s (Wi-Fi), 100 Mb/s
(LTE). Transmisja 3G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA:
900/2100 MHz, LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Antena: Zewnętrzna
- 2 szt.
Router Wi-Fi z modemem 4G LTE Multi-WAN z odłączanymi
antenami
Funkcje urządzenia : router xDSL , modem GSM, tryb pracy : router ,
access point , bridge, standard : IEEE 802.11 g/n/ac, zastosowanie:
domowy,wbudowany modem : 4G/LTE
Dysk twardy HDD 3TB do serwera NAS
Pojemność 3TB, Sata 6Gb/s, 5400 obr./min, technologia NASware 3.0,
głośność do 24 dBA, przystosowanie do pracy w serwerze NAS
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Warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę
1. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia cechuje się wysoką jakością, i zapewnia należyte bezpieczeństwo.
3. Zamawiający zastrzega, iż urządzenie musi być objęte gwarancją producencką bądź wykonawczą na okres minimum 1 roku.
4. W ramach udzielonej gwarancji wykonawczej Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie
15 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia wszelkie koszty związane
ze świadczeniem gwarancji wykonawczej obciążają Wykonawcę.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, którą objęty jest przedmiot zamówienia.
Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia lub terminu
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad.
6. W ramach udzielonej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na fabrycznie nowy, wolny od wad, w
terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń uszkodzenia (tj. dokumentu wszczynającego procedurę skorzystania z gwarancji lub rękojmi) w
dni robocze faksem lub drogą elektroniczną.
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Warunki gwarancji producenckiej
Gwarancja producencka jest gwarancją niezależną w stosunku do gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, jej zakres i czas trwania określony został przez
producenta danego sprzętu to producent danego sprzętu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wykonanie tejże gwarancji.
INNE ZAPISY
Zapisy dotyczące m.in. kwestii płatności, miejsca i warunków odbioru dostawy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania
ofertowego.
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