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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Lenovo X1 Yoga 4 lub równoważny o minimalnych parametrach: 

Procesor Procesor wielordzeniowy: 
• Zgody z architekturą x86 
• Ze wsparciem dla wirtualizacji 
Min: Intel Core i7-8565U VIII generacji (Min. 1,80 GHz, 8 MB cache) 

Płyta główna Płyta główna trwale oznaczona przez nazwę lub logo producenta z obsługą vPRO 

Chipset Zintegrowany z procesorem. 

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę dwumonitorową z wsparciem co 
najmniej: 
• DirectX 12 
• OpenGL 4.5 
• OpenCL 2.x 
Obsługująca rozdzielczości do 1920x1080 @ 60Hz (cyfrowo)  
Wyposażona w minimum 1 złącza cyfrowe  

Gniazda pamięci 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej 

Zainstalowana 
pamięć 

Min 16 GB DDR4 SDRAM 

Dysk twardy Min. 512 GB SSD zgodne z NVMe  z możliwością wyjęcia dysku 

Napęd CD/DVD Brak 

Kamera Wbudowana kamera HD z mikrofonem 

Interfejs sieciowy kontroler LAN Ethernet 10/100/1000 WakeOnLan,   Bluetooth,  
Wireless 802.11b/g/n/ac, wewnętrzny modem LTE 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Głośniki Wbudowane 

Zewnętrzne porty 
wejścia/wyjścia 

 Min. 2 porty USB 3.1  
1x Port Słuchawek  i  1x Port mikrofonu  lub 1x Port Combo 
1 złącze stacji dokującej ,1 x Port LAN RJ-45 ,1 złącze HDMI lub DP 

Wyświetlacz 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości min. HD (1920 x 1080) błyszczący lub 
matowy, ekran dotykowy 

Urządzenia 
wskazujące 

Panel wielodotykowy, klawiatura z podświetleniem 

Bezpieczeństwo Wbudowany sprzętowy moduł TPM 2.0 
Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej. 
Wyświetlacz wyposażony w filtr prywatyzujący. Dopuszcza się użycie dodatkowego 
filtru nałożonego na matrycę oferowanego sprzętu, odporny na zarysowania, 
bezramowego, nie wymagającego zdejmowania przy zamykaniu laptopa. 

Waga Maksymalnie: 1,50 kg 

INNE Numer seryjny komputera wpisany w konfigurację BIOS. BIOS umożliwiający 
zabezpieczenie hasłem następujących elementów: zmiana w konfiguracji ustawień, 
wywołanie Boot Menu, bootowanie z wymiennych nośników danych w trybach UEFI 
i LEGACY. 
Możliwość sprawdzenia na stronie producenta warunków oraz aktualnego stanu 
gwarancji komputera. Praca baterii min. 600 min 

Oprogramowanie Licencja na Windows 10 Professional 64-bitowy PL 
Dołączone oryginalne nośniki systemu do reinstalacji 



Gwarancja Min. 4 lat podstawowej gwarancji producenta (w tym bateria, mysz, klawiatura, 
stacja dokująca lub replikator portów) – Następnego dnia roboczego na miejscu u 
klienta (NBD).  
- w trakcie trwania gwarancji nośniki z danymi pozostają w siedzibie PWPW ( 
HDD Retention) 

Akcesoria Stacja dokująca lub replikator portów, w przypadku replikatora wymagane włączanie 
zasilania na obudowie. Jeżeli stacja dokująca ma inne złącze zasilania to 
wymagane dostarczenie przejściówki zasilacza stacji do laptopa. Stacja dokująca 
lub replikator portów producenta komputera 
Torba producenta sprzętu; Mysz bezprzewodowa; Klawiatura bezprzewodowa.  

 

Warunki dostawy dla Dostawcy: 

1. Wymagany termin dostawy sprzętu – nie później niż 30-dni od daty zawarcia Umowy. 
2. Odbiór urządzeń będzie potwierdzony Protokołem Odbioru, potwierdzony przez wyznaczonych 

przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego. 
3. Sprzęt zostanie dostarczony przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko do wskazanej przez 

Kupującego lokalizacji w opakowaniach fabrycznych odpowiednich dla tego rodzaju urządzeń wraz 
z instrukcją obsługi w języku polskim. 

4. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę nr seryjnych i adresów MAC w formacie .xls. 
5. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z europejskiego kanału sprzedaży producentów 

zgodnych z obowiązującymi normami na rynku polskim (dotyczące środowiska i bezpieczeństwa 
użytkowania) – do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające certyfikację CE i zgodność  
z WHQL. 

6. Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach – do oferty należy 
dołączyć odpowiednie oświadczenie Dostawcy. 

7. Dostawca przedstawi Kupującemu formalny dokument potwierdzający legalność licencji na rynku 
polskim na oprogramowanie MS Windows (komputery). 

8. Protokół odbioru sprzętu zostanie podpisany po weryfikacji dostarczonego sprzętu z całego 
zamówienia. Warunki świadczeń serwisowych zostaną opisane w osobnym protokole 
gwarancyjnym. 

 

Warunki gwarancji: 
1. Na zakupiony sprzęt Dostawca powinien udzielić co najmniej 4-letniej gwarancji producenta 

liczonej od daty dokonania odbioru dostaw z możliwością kontroli stanu gwarancji na stronie 
producenta sprzętu. 

2. Rodzaj gwarancji – podstawowa gwarancja producenta świadczona w siedzibie zamawiającego 
z opcją „zachowaj dysk twardy na wypadek awarii”. 

3. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancyjnym PWPW S.A. nie zwraca dysku 
twardego HDD. 

4. Liczba uszkodzonych punktów matrycy upoważniających do reklamacji wg. Normy ISO 9241-307 
klasa I. 


