
Załącznik nr 2 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:  

 

CZĘŚĆ I: 

1. dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, jednego 

producenta,  umożliwiających wykonywanie kopii, wydruków  

i skanowania dokumentów tj.  

 

a.  17 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do  kolorowego wydruku dokumentów  

formatu A4  zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1 Charakterystyka ogólna 

Fabrycznie nowe, cyfrowe, wielofunkcyjne urządzenie 

drukujące, z nieruchomą szybą, kolorowe, sieciowe, z 

możliwością zdalnej konfiguracji. Wraz z urządzeniem należy 

dostarczyć odpowiedni podest na kółkach w celu zapewnienia 

optymalnej wysokości urządzenia tj. 105-120 cm od podłoża 

do wysokości szyby skanera 

2 
Automatyczny podajnik 

dokumentów 
Wbudowany o pojemności min.50 ark. (80g/m2) 

3 Interfejs użytkownika 

Kolorowy panel dotykowy min 7’’ z możliwością konfiguracji 

zawartości ekranu,  menu w języku polskim, Intuicyjny i prosty 

w obsłudze interfejs użytkownika (GUI) 

4 Złącza zewnętrzne 
 USB 2.0,Ethernet 10/100/1000 BaseTx 

  

5 Pamięć Pamięć RAM  min. 2GB  

6 Obsługiwane protokoły 

• Klient poczty POP3 i SMTP dla potrzeb przesyłania 

zadań druku i alarmów. 

• SNMP dla potrzeb przesyłania zgłoszeń i alarmów do 

systemu zarządzania. 

• TCP/IP: IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR,  http i 

https (wewnętrzny serwer WWW do zarządzania 

drukarką i konfiguracją sieci),SMB 

7 Funkcje  

• Dostęp do urządzenia przez sieć po numerze IP – zdalna 

obsługa przez administratora  

• Urządzenie musi wysyłać na wskazany/ modyfikowany 

adres e-mail komunikaty alarmowe dotyczące min – brak 

papieru, brak tonera, otwarta pokrywa itd. 

• Zarządzanie przez sieć konfiguracją urządzenia, 

monitorowanie wydruków/ ilość/użytkownik, kasowanie 

dokumentów z kolejki 



• Autoryzacja na urządzeniu – Za pomocą karty 

zbliżeniowej w standardzie UNIQUE lub awaryjnie 

kodem PIN użytkownika   

8 Podawanie papieru 

Podajniki wewnętrzne/kasety:  min. 2x A4  - na min. 1000 

arkuszy łącznie (80g/m2) Podajnik boczny : na min. 50 

arkuszy (80g/m2) 

9 Zasilanie 
Prąd zmienny, jednofazowy 220 – 240 V,     częstotliwość 

50/60 Hz 

10 Dokumentacja Podręcznik użytkownika i administratora w języku polskim 

11 Materiały eksploatacyjne 
Wyposażenie pozwalające rozpocząć natychmiastową pracę 

urządzenia (komplet tonerów w zestawie) 

12 Czas naprawy 

W ciągu 24 godzin roboczych (poniedziałek – piątek, w godz. 

8.00-15.00) od zgłoszenia do serwisu. Podstawienie sprzętu 

zastępczego o nie gorszych parametrach jeśli naprawa w w/w 

czasie jest niemożliwa. 

Skaner 

13 Charakterystyka ogólna 
Skaner kolorowy, płaski, skanowanie dwustronne A4,ADF z 

możliwością skanowania dwustronnego 

14 Rozdzielczość skanowania Min. 300x300 dpi 

15 Szybkość skanowania Min.30 str./min 

16 Formaty plików OCR(doc,docx,xls,xlsx) JPEG,TIFF,XPS,PDF 

17 Adresowanie skanów 

• Folder współdzielony  

• Adres poczty elektronicznej. Domyślny adres email 

użytkownika zaautoryzowanego na urządzeniu 

• Serwer FTP 

18 Obsługa adresów LDAP i wewnętrzna książka adresowa.  

Drukarka 

19 Charakterystyka ogólna  Drukarka sieciowa, kolorowa, automatyczny druk dwustronny  

20 Szybkość wydruku Mono: min. 45 str. A4/min w kolorze:  min 45 str. A4/min  

21 Języki opisu strony PCL6 

22 

Obsługiwane systemy 

operacyjne – wersje 32 i 64 

bitowe 

• Microsoft Windows 2003 Server 

• Microsoft Windows 2008 Server 

• Microsoft Windows 2012 Server 

• Microsoft Windows 2016 Server 

• Microsoft Windows 2019 Server 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Windows 10/11 

• MAC OS X  



23 Formaty wydruków A4,A5 

24 Funkcje wydruku 

• Obsługa przez urządzenie i jego sterownik funkcji 

poufnego wydruku,  

• Możliwość kasowania wydruków z kolejki bezpośrednio z 

panelu urządzenia,  

25 Rozdzielczość wydruku Min.600x600 dpi 

Kopiarka 

26 Charakterystyka ogólna 
Kopiarka kolorowa, funkcja kopiowania dwustronnego, ADF z 

możliwością kopiowanie dwustronnego 

27 Formaty oryginałów i kopii A5-A4 

28 Szybkość kopiowania 
mono: min 30 str. A4/min  

w kolorze: min. 30 str. A4/min 

29 Rozdzielczość kopiowania Min.600x600 dpi 

30 Obsługiwana gramatura papieru 60-200g/m2 

31 Funkcja powiększania 25% – 400%, z dokładnością do 1% 

32 Czytnik kart zbliżeniowych Standard UNIQUE 

 

b. 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych  mono do wydruku  dokumentów formatu A4 

zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1 Charakterystyka ogólna 

Fabrycznie nowe , cyfrowe, wielofunkcyjne urządzenie 

drukujące, z nieruchomą szybą, sieciowe, z możliwością 

zdalnej konfiguracji. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 

odpowiedni podest na kółkach w celu zapewnienia optymalnej 

wysokości urządzenia tj. 105-120 cm od podłoża do 

wysokości szyby skanera 

2 
Automatyczny podajnik 

dokumentów 
Wbudowany o pojemności min. 50 ark. (80g/m2) 

3 Interfejs użytkownika 

Kolorowy panel dotykowy min 7’’ z możliwością konfiguracji 

zawartości ekranu,  menu w języku polskim, Intuicyjny i prosty 

w obsłudze interfejs użytkownika (GUI) 

4 Złącza zewnętrzne 
USB 2.0 ,Ethernet 100/1000 BaseTx 

  

5 Pamięć Pamięć RAM  min.2GB  

6 Obsługiwane protokoły 

• Klient poczty POP3 i SMTP dla potrzeb przesyłania 

zadań druku i alarmów. 

• SNMP dla potrzeb przesyłania zgłoszeń i alarmów do 

systemu zarządzania. 

• TCP/IP: : IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR,  http i 

https (wewnętrzny serwer WWW do zarządzania 

drukarką i konfiguracją sieci), SMB 



7 Funkcje  

• Dostęp do urządzenia przez sieć po numerze IP – zdalna 

obsługa przez administratora  

• Urządzenie musi wysyłać na wskazany/ modyfikowany 

adres e-mail komunikaty alarmowe dotyczące min – brak 

papieru, brak tonera, otwarta pokrywa itd. 

• Zarządzanie przez sieć konfiguracją urządzenia, 

monitorowanie wydruków/ ilość/użytkownik, kasowanie 

dokumentów z kolejki 

• Autoryzacja na urządzeniu – Za pomocą karty 

zbliżeniowej w standardzie UNIQUE lub awaryjnie kodem 

PIN użytkownika   

8 Podawanie papieru 

Podajniki wewnętrzne/kasety:  min. 2x A4  - na min. 1000 

arkuszy łącznie (80g/m2) Podajnik boczny : na min. 100 

arkuszy (80g/m2) 

9 Zasilanie 
Prąd zmienny, jednofazowy 220 – 240 V,    częstotliwość 

50/60 Hz. 

10 Dokumentacja Podręcznik użytkownika i administratora w języku polskim 

11 Materiały eksploatacyjne 
Wyposażenie pozwalające rozpocząć natychmiastową pracę 

urządzenia (komplet tonerów w zestawie) 

12 Czas naprawy 

W ciągu 24 godzin roboczych (poniedziałek – piątek, w godz. 

8.00-15.00) od zgłoszenia do serwisu. Podstawienie sprzętu 

zastępczego o nie gorszych parametrach jeśli naprawa w w/w 

czasie jest niemożliwa. 

Skaner 

13 Charakterystyka ogólna 

Skaner kolorowy, płaski, skanowanie dwustronne A4, ADF z 

możliwością skanowania dwustronnego, możliwość 

zdefiniowania formatu potrzebnego do kserowania praw jazdy 

oraz dowodów rejestracyjnych dostępne jako funkcja na 

panelu sterowania ( np. kopia dowodu, kopia prawo jazdy) 

14 Rozdzielczość skanowania Min.600x600 dpi 

15 Szybkość skanowania Min.30 str./min 

16 Formaty plików OCR ( doc,docx,xls,xlsx)JPEG,TIFF,XPS,PDF,  

17 Adresowanie skanów 

• Folder współdzielony  

• Adres poczty elektronicznej. Domyślny adres email 

użytkownika zaautoryzowanego na urządzeniu 

• Serwer FTP 

18 Obsługa adresów LDAP i wewnętrzna książka adresowa.  

Drukarka 

19 Charakterystyka ogólna  Drukarka sieciowa, czarny, automatyczny druk dwustronny 

20 Szybkość wydruku min 40 str. A4/min 

21 Języki opisu strony PCL6 



22 

Obsługiwane systemy 

operacyjne- wersje 32 i 64 

bitowe 

• Microsoft Windows 2003 Server 

• Microsoft Windows 2008 Server 

• Microsoft Windows 2012 Server 

• Microsoft Windows 2016 Server 

• Microsoft Windows 2019 Server 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Windows 10/11 

 

23 Formaty wydruków A4 

25 Rozdzielczość wydruku Min 600x600 dpi 

Kopiarka 

26 Charakterystyka ogólna 
Kopiarka czarna, funkcja kopiowania dwustronnego,  ADF  z 

funkcją kopiowania dwustronnego 

27 Formaty oryginałów i kopii A5-A4 

28 Szybkość kopiowania 
min 40 str. A4/min  

 

29 Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi 

30 
Obsługiwana gramatura 

papieru 
Min. 60-200g/m2 

31 Funkcja powiększania 25% – 400%, z dokładnością do 1% 

32 Czytnik kart zbliżeniowych Standard UNIQUE 

 

c. 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku  dokumentów 

formatu A3 zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1 Charakterystyka ogólna 

Fabrycznie nowe, cyfrowe, wielofunkcyjne urządzenie 

drukujące, z nieruchomą szybą, kolorowe, sieciowe, z 

możliwością zdalnej konfiguracji. Wysokość minimalna od 

podłoża do szyby skanera 110 cm ( z uwzględnieniem podestu 

na kółkach) 

2 
Automatyczny podajnik 

dokumentów 
Wbudowany o pojemności min.100 ark. (80g/m2) 

3 Interfejs użytkownika 
Kolorowy panel dotykowy min 7’’ z możliwością konfiguracji 

zawartości ekranu,  menu w języku polskim 

4 Złącza zewnętrzne 

 USB 2.0 

 Ethernet 10/100/1000 BaseTx 

  

5 Mobilność urządzenia podest wyposażony w kółka 

6 Pamięć Pamięć RAM min. 2GB  



7 Obsługiwane protokoły 

• Klient poczty POP3 i SMTP dla potrzeb przesyłania 

zadań druku i alarmów. 

•  SNMP dla potrzeb przesyłania zgłoszeń i alarmów do 

systemu zarządzania. 

• TCP/IP:IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR,  http i https 

(wewnętrzny serwer WWW do zarządzania drukarką i 

konfiguracją sieci), SMB 

8 Funkcje  

• Dostęp do urządzenia przez sieć po numerze IP – zdalna 

obsługa przez administratora  

• Urządzenie musi wysyłać na wskazany/ modyfikowany 

adres e-mail komunikaty alarmowe dotyczące min – brak 

papieru, brak tonera, otwarta pokrywa itd. 

• Zarządzanie przez sieć konfiguracją urządzenia, 

monitorowanie wydruków/ ilość/użytkownik, kasowanie 

dokumentów z kolejki 

• Autoryzacja na urządzeniu – Za pomocą karty 

zbliżeniowej w standardzie UNIQUE lub awaryjnie kodem 

PIN użytkownika   

9 Podawanie papieru 

Podajniki wewnętrzne/kasety:  min. 1x A4 1 xA3 - na min. 1000 

arkuszy łącznie (80g/m2) 

Podajnik boczny  :  na min. 100 arkuszy (80g/m2) 

10 Zasilanie 
Prąd zmienny, jednofazowy 220 – 240 V,      

częstotliwość 50/60 Hz 

11 Dokumentacja Podręcznik użytkownika i administratora w języku polskim 

12 Materiały eksploatacyjne 
Wyposażenie pozwalające rozpocząć natychmiastową pracę 

urządzenia (komplet tonerów w zestawie) 

13 Czas naprawy 

W ciągu 24 godzin roboczych (poniedziałek – piątek, w godz. 

8.00-15.00) od zgłoszenia do serwisu. Podstawienie sprzętu 

zastępczego o nie gorszych parametrach jeśli naprawa w w/w 

czasie jest niemożliwa. 

Skaner 

14 Charakterystyka ogólna 

Skaner kolorowy, płaski, jednoprzebiegowy, skanowanie 

dwustronne A4, ADF z możliwością skanowania 

dwustronnego 

15 Rozdzielczość skanowania Min. 600x600 dpi 

16 Szybkość skanowania Min. 60 str/min 

17 Formaty plików JPEG,TIFF,XPS,PDF 

18 Adresowanie skanów 

• Folder współdzielony  

• Adres poczty elektronicznej 

• Serwer FTP 

19 Obsługa adresów LDAP i wewnętrzna książka adresowa 



Drukarka 

20 Charakterystyka ogólna  Drukarka sieciowa, kolorowa, druk dwustronny 

21 Szybkość wydruku 
mono: min. 40 str. A4/min; min. 15 str. A3/min 

kolor: min. 40 str. A4/min;  min. 15 str. A3/min 

22 Języki opisu strony PCL6 

23 
Obsługiwane systemy 

operacyjne wersje 32 i 64 bitowe 

• Microsoft Windows 2003 Server 

• Microsoft Windows 2008 Server 

• Microsoft Windows 2012 Server 

• Microsoft Windows 2016 Server 

• Microsoft Windows 2019 Server 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Windows 10/11 

• MAC OS X  

24 Formaty wydruków A5-A3 

25 Funkcje wydruku 

• Obsługa przez urządzenie i jego sterownik funkcji 

poufnego wydruku,  

• Możliwość kasowania wydruków z kolejki bezpośrednio z 

panelu urządzenia 

26 Rozdzielczość wydruku Min. 600x600 dpi 

Kopiarka 

27 Charakterystyka ogólna 
Kopiarka kolorowa, funkcja kopiowania dwustronnego, ADF z 

możliwością kopiowanie dwustronnego 

28 Formaty oryginałów i kopii A5-A3 

29 Szybkość kopiowania 
mono: min. 30 str. A4/min; min. 15 str. A3/min 

kolor: min. 30 str. A4/min; min. 15 str. A3/min 

30 Rozdzielczość kopiowania Min.600x600 dpi 

31 Obsługiwana gramatura papieru 60-250 gr/m2 

32 Funkcja powiększania 25% – 400%, z dokładnością do 1% 

33 Czytnik kart zbliżeniowych Standard UNIQUE 

  
 

2. dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do zarządzania wydrukiem i kontrolą kosztów. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnie funkcjonującego systemu 

zarządzania, który spełnia wszystkie stawiane wymagania. Producentem systemu jest 

firma Qube Technologies. W przypadku dostawy i instalacji nowego systemu zarządzania 

wydrukiem należy uwględnić w wycenie oferty  środowisko fizyczne z oprogramowaniem i 

niezbędnymi licencjami na użytkowanie;  

 



3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia: 

a. zaawansowanego dla 4 pracowników działu IT Zamawiającego  

z obsługi urządzeń i systemu  zarządzania i raportowania kosztów; 

CZĘŚĆ II 

1. zapewnienie pełnej obsługi serwisowej dostarczonych urządzeń na okres minimum 48 

miesięcy obejmującej: 

a) dostawę części i podzespołów do dostarczonych urządzeń, 

b) przeprowadzeniu przeglądów okresowych dostarczonych urządzeń, 

c) przeprowadzeniu napraw dostarczonych urządzeń, 

d) bieżące monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych  dostarczonych 

urządzeń (tonery, bębny itp.) 

e) dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru) do 

dostarczonych urządzeń, 

f) udzielanie porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej dostarczonych 

urządzeń, 

Obsługą serwisową objęty ma być cały system dostarczony przez wykonawcę tj. system 

zarządzania i raportowania oraz urządzenia wielofunkcyjne dostarczone w ramach 

niniejszego postępowania w całym okresie trwania umowy. Koszt obsługi serwisowej 

musi zostać wliczony w koszt wydruku. 

2. zapewnienie obsługi eksploatacyjnej, na okres minimum  24 miesięcy, urządzeń obecnie 

użytkowanych przez Zamawiającego tj. : urządzenie OKI ES9466 MFP, urządzenie OKI 

ES7480 MFP, urządzenie HP M402dne, obejmujące: 

 

a) bieżące monitorowanie stanu zużycia tonerów, 

b) dostawa materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru).  

W  przypadku braku dostępności materiałów eksploatacyjnych, do urządzeń obecnie 

użytkowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, dołączając informację od 

producenta tego materiału eksploatacyjnego o zaprzestaniu jego produkcji. 

 

 

II. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane,  powinny 

spełniać wszelkie wymagania odnośnie jakości, oraz być oznakowane w sposób 

trwały pozwalający na ich identyfikację podczas całego okresu eksploatacji. 

 

III. URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ WYPRODUKOWANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W  IV KWARTALE 2021 

R. 

 

IV. DOSTARCZONE URZĄDZENIA  WIELOFUNKCYJNE MUSZĄ POSIADAĆ WSPÓLNE FUNKCJE: 

a) każde z urządzeń typu A4 i A3 musi mieć możliwość uruchomienia 

zadań: wydruku, kopiowania i skanowania dopiero po autoryzacji kartą 



zbliżeniową. W przypadku kiedy użytkownik nie posiada karty może 

uruchomić urządzenie poprzez podanie kodu PIN; 

b) wszystkie urządzenia muszą mieć ujednolicony sterownik w celu 

ułatwienia instalacji; 

c) wszystkie urządzenia powinny być wyposażone kolorowy, dotykowy 

panel sterujący  a funkcje wyświetlane w ujednolicony dla użytkownika 

sposób na obu typach urządzeń; 

d) interfejs użytkownika w języku polskim. 

V. NIEZBĘDNE  WYMAGANIA DLA SYSTEMU WYDRUKU  CENTRALNEGO I KONTROLI 

KOSZTÓW: 

 

a) licencjonowanie systemu - brak ograniczeń licencyjnych na liczbę 

użytkowników  oraz urządzeń, 

b) dostęp do jakiejkolwiek funkcji w urządzeniach wielofunkcyjnych A3 i 

A4 musi wymagać autoryzacji za pomocą karty zbliżeniowej 

użytkowanej przez Zamawiającego ( typ-Unique) lub awaryjnie 

poprzez kod PIN, 

c) system wydruku centralnego i kontroli kosztów musi: 

i.  posiadać polski interfejs użytkownika, 

ii. funkcjonować i umożliwiać zdalne zarządzanie w oparciu o sieć LAN 

Zamawiającego, 

iii. posiadać możliwość realizacji tzw. wydruku podążającego, 

iv. rejestrować i zliczać ilość wydrukowanych stron (w podziale na format, 

kolor, mono, urządzenia, użytkowników, jednostronicowy bądź duplex), 

zapisywać nazwy drukowanych dokumentów, ich daty, 

v. umożliwiać odbieranie wydruków na urządzeniach drukujących za 

pomocą karty zbliżeniowej  

vi. zapewniać współpracę z systemem Active Directory firmy Microsoft 

vii. posiadać możliwość autoryzacji użytkowników bez współpracy z AD, 

viii. umożliwiać przypisanie kilku kart zbliżeniowych dla jednego 

użytkownika (min.15), 

ix. musi umożliwiać sterowanie uprawnieniami użytkowników do 

poszczególnych funkcji urządzenia  a w szczególności: 

1. używanie koloru podczas drukowania i/lub kopiowania 

2. kopiowania 

3. drukowania 

4. skanowania do plików 

5. skanowania do e-maila, 



x. umożliwiać synchronizację z katalogiem AD ( wyłączenie lub usunięcie 

konta użytkownika powoduje brak dostępu do urządzenia), 

xi. rozpoznawać tekst (OCR) 

xii.  umożliwiać zarządzanie osobistą kolejką wydruku w zakresie 

anulowania, wstrzymania oraz wyboru kolejności drukowania, 

xiii. mieć możliwości gromadzenia historii drukowanych zadań, 

xiv. mieć możliwość zarządzania identyfikatorami zbliżeniowymi 

xv. tworzenie wydruków raportów, eksport danych rozliczeniowych do 

formatu xls, csv. 

xvi. kontrolować koszty z podziałem na urządzenia, użytkowników, jednostki 

organizacyjne 

xvii. posiadać zdolność dzielenia kosztów na poszczególne funkcje w 

dostarczanych urządzeniach (kopiowanie, drukowanie, mono-kolor, 

duplex, format) 

xviii. mieć możliwość wydruku z aplikacji uruchamianych w środowisku RDP 

UWAGA:  

Zamawiający użytkuje obecnie system zarządzania wydrukiem z implementacją 

rozpoznawania tekstu na bazie silnika OCR -ABBY Fine Reader Engine. Mechanizm 

OCR jest w pełni zintegrowany z panelem użytkowanych obecnie  urządzeń – 

przetwarzanie skanowanych dokumentów do formy edytowalnej m.in. doc, xls – bez 

ingerencji użytkownika w proces przetwarzania. Przetwarzanie dokumentów 

zapisanych już w formie pliku danych. Licencja na użytkowanie OCR daje prawo do 

wykorzystania wyłącznie z obecnie użytkowanym systemem zarządzania wydrukami, 

Zamawiający wymaga zapewnienia tej samej funkcjonalności w przypadku dostawy 

nowego systemu zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


