
 
 

 
Lp. Nazwa Nr inwentarzowy Diagnoza 
1 2 3 4 

1. Zestaw 
komputerowy – 
bez monitora i 
ups’a 

OTP/491/0036 Jednostka centralna z 2011 roku, wsparcie 
producenta zakończone w 2014 roku. 
Wyeksploatowana, o niskiej wydajności, 
parametry komputera nie pozwalające na 
poprawne działanie aktualnego 
oprogramowania oraz płynną pracę 
użytkownika. Ulegająca samoczynnemu 
wyłączaniu. Najprawdopodobniej uszkodzona 
płyta główna oraz zasilacz. 

2. Zestaw 
komputerowy – 
bez monitora i 
ups’a 

OTP/491/0037 Jednostka centralna z 2011 roku, wsparcie 
producenta zakończone w 2014 roku. 
Wyeksploatowana, o niskiej wydajności, 
parametry komputera nie pozwalające na 
poprawne działanie aktualnego 
oprogramowania oraz płynną pracę 
użytkownika. Ulegająca samoczynnemu 
wyłączaniu. Najprawdopodobniej uszkodzona 
płyta główna oraz zasilacz. 

3. Komputer Dell 
Vostro 

OTP/II/005/0030 Jednostka centralna z 2013 roku, wsparcie  
producenta zakończone w 2017 roku.  
Wyeksploatowana, o niskiej wydajności,  
parametry komputera nie pozwalające na  
poprawne działanie aktualnego  
oprogramowania oraz płynną pracę  
użytkownika. Ulegająca częstym awariom w  
postaci nagłych restartów oraz zawieszaniu się.  
Najprawdopodobniej uszkodzone podzespoły  
na płycie głównej. 

4. Serwer HP 
DL185R05 

OTP/491/5002 Serwer z 2008 roku przestarzały, 
wyeksploatowany o niskiej wydajności. Nie 
spełniający minimalnych wymagań technicznych 
dotyczących współpracy z najnowszymi 
serwerowymi systemami operacyjnymi. Starego 
typu procesor, niska liczba pamięci RAM (4GB), 
brak dedykowanych dysków twardych z 
odpowiednią pojemnością (obecny 250GB). Nie 
znajduje zastosowania dla potrzeb 
realizowanych na rzecz biura, a koszt 
ewentualnej modernizacji przewyższa 
rzeczywistą wartość urządzenia. 

5. Switch CISCO 
SRW2048-K9-EU 

OTP/II/005/0013 Urządzenie sieciowe uszkodzone.                     
W urządzeniu został spalony zasilacz oraz inne 
podzespoły elektroniczne, wyniku czego nie 
nadaje się on do dalszej eksploatacji. 
Zniszczenia są na tyle duże, że naprawa jest  
nieopłacalna.  

6. Monitor liyama 
ProLite 

OTP/II/005/0015 Monitor z 2011 roku, uszkodzony, nie dający się  
włączyć natychmiastowo. Wyświetla obraz 
dopiero po około godzinie od uruchomienia, 
ekran posiada przebarwienia oraz smugi. Koszt  
ewentualnej naprawy jest zbliżony do ceny 
nowego urządzenia. 



 
 

7. Drukarka HP 
Officejet 7612 

OTP/II/005/0037 Urządzenie wielofunkcyjne uszkodzone, 
naprawa niemożliwa, z uwagi na brak 
dostępności części zamiennych. Z uzyskanych 
informacji z serwisu wynika, że producent nie 
przewidział wymiany tego elementu i przy 
naprawach gwarancyjnych wymieniano cały 
sprzęt. 

8. Radio Śnieżka OTP/V/001/0009 Radio z 2002 roku, przestarzałe, uszkodzone, 
nie działa gałka wielofunkcyjna, służąca do 
zwiększania poziomu głośności. Nie działają  
wszystkie klawisze. Urządzenie zawiesza się, 
ma problemy z ustawieniem stacji 
radiowych. Naprawa jest nieopłacalna. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 


