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Zp 2130-118/18

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji
lubelskiej, według niżej zamieszczonej specyfikacji:

Specyfikacja 1 – Tablet podstawowy
Zamówienie podstawowe – 4 szt.
Prawo opcji – 0 szt.
Łącznie (z prawem opcji) - 4 szt.
L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

1.

Procesor

Minimum 4 rdzeniowy zaprojektowany do pracy w tabletach

2.

Wyświetlacz

Dotykowy o przekątnej mieszczącej się w zakresie od 9 do 11 cali
i rozdzielczości minimum 2048x1536.
Proporcje ekranu 4:3

3.

Pamięć

RAM o pojemności minimum 4 GB
Flash o pojemności minimum 32 GB
Nośnik wymienny (SD) o pojemności minimum 16 GB. W przypadku
braku wbudowanego czytnika należy dołączyć czytnik zewnętrzny.

4.

Złącza wbudowane
w obudowę

Słuchawkowe stereo 3,5 mm
Typu microUSB lub typu USB typ C lub typu Lightning

5.

Bateria

O pojemności minimum 6 Ah.

6.

Waga

Maksymalnie 800 gramów

7.

Komunikacja

Wbudowane:
- moduł GPS,
- sieć bezprzewodowa 802.11 n/ac
- bluetooth w wersji 4.2

8.

Multimedia

Wbudowane 4 głośniki
Przednia kamera o rozdzielczości minimum 5 milionów pikseli
Tylna kamera o rozdzielczości minimum 12 milionów pikseli
Nagrywanie wideo 4K (3840 x 2160) z częstotliwością 30 klatek na
sekundę.

9.

Kolor obudowy

Biały lub srebrny lub szary lub czarny lub ich odcienie.

10.

Inne wymagania

Dołączony rysik i etui.
Czas pracy podczas korzystania z Internetu minimum 7 godzin.

11.

Warunki gwarancji

24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas
reakcji – do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Czas
naprawy lub wymiany sprzętu na nowy maksymalnie do godziny 15:00
trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane
całodobowo.
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Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza zdalnej diagnostyki. Wszystkie czynności serwisowe muszą być
przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.
Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego.
Wszystkie porty i złącza muszą być aktywne.
W przypadku pojemności nośników Zamawiający będzie brał pod uwagę pojemność marketingową.
Należy dostarczyć wszystkie elementy umożliwiające bezproblemową pracę.

Specyfikacja 2 – Tablet ponadstandardowy
Zamówienie podstawowe – 11 szt.
Prawo opcji – 5 szt.
Łącznie (z prawem opcji) - 16 szt.
L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

1.

Procesor

Minimum 4 rdzeniowy zaprojektowany do pracy w tabletach

2.

Wyświetlacz

Dotykowy o przekątnej mieszczącej się w zakresie od 9 do 11 cali
i rozdzielczości minimum 2048x1536.
Proporcje ekranu 4:3

3.

Pamięć

RAM o pojemności minimum 4 GB
Flash o pojemności minimum 32 GB
Nośnik wymienny (SD) o pojemności minimum 16 GB. W przypadku
braku wbudowanego czytnika należy dołączyć czytnik zewnętrzny.

4.

Złącza wbudowane
w obudowę

Słuchawkowe stereo 3,5 mm
Typu microUSB lub typu USB typ C lub typu Lightning
Wejście na kartę SIM dowolnego operatora sieci telefonii GSM w celu
łączenia się za jej pośrednictwem z Internetem

5.

Bateria

O pojemności minimum 6 Ah.

6.

Waga

Maksymalnie 800 gramów

7.

Komunikacja

Wbudowane:
- moduł GPS,
- sieć bezprzewodowa 802.11 n/ac,
- bluetooth w wersji 4.2,
- modem LTE 4G.

8.

Multimedia

Wbudowane 4 głośniki
Przednia kamera o rozdzielczości minimum 5 milionów pikseli
Tylna kamera o rozdzielczości minimum 12 milionów pikseli
Nagrywanie wideo 4K (3840 x 2160) z częstotliwością 30 klatek na
sekundę.

9.

Kolor obudowy

Biały lub srebrny lub szary lub czarny lub ich odcienie.

10.

Inne wymagania

Dołączony rysik i etui.
Czas pracy podczas korzystania z Internetu minimum 7 godzin.
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11.

Warunki gwarancji

24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas
reakcji – do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Czas
naprawy lub wymiany sprzętu na nowy maksymalnie do godziny 15:00
trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane
całodobowo.

Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza zdalnej diagnostyki. Wszystkie czynności serwisowe muszą być
przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.
Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego.
Wszystkie porty i złącza muszą być aktywne.
W przypadku pojemności nośników Zamawiający będzie brał pod uwagę pojemność marketingową.
Należy dostarczyć wszystkie elementy umożliwiające bezproblemową pracę.
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