
5/PNP/SW/2020         Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe – 6  szt.  (w tym jedno z opcją faxu) 

Wpisac  typ i markę rocznik oferowanego urządzenia:  

Lp Wymagania techniczne Parametry wymagane 
Parametry oferowane 
Tak/Nie podać/opisać 

1 Technologia druku Laser  

2 Format druku A3-A6  

3 
Wys wietlacz dotykowy Kolorowy, dotykowy 

wys wietlacz z komunikatami 
w j.polskim, min. 8 cali 

 

4 Prędkos c  wydruku min. 25 str/min  

5 
Wydajnos c  miesięczne 
wydruko w  

min. 300 000 str.  

6 
Czas wydruku pierwszej strony 
(mono) 

Max. 8,5 sek.  

7 
Rozdzielczos c  optyczna 
drukowania/kopiowania 

600x600 dpi 
 

8 

Podajnik skanera Dwustronny 
jednoprzebiegowy; skanujący 
z prędkos cią min. 160 
obrazo w/min. o pojemnos ci 
min. 100 arkuszy (80 g/m2) 

 

9 

Procesor – urządzenie musi 
cechowac  moz liwie największa 
szybkos c  przetwarzania 
drukowanych pliko w 

Min. 1,0 GHz  

10 Pamięc  RAM Min. 7 GB  

11 Dysk twardy Min. 320 GB  

12 Zoom 25-400%  

13 Maksymalna liczba kopii 1-999  

14 Duplex tak  

15 

Pojemnos c  podajniko w papieru Min. 2 kasety i 1 podajnik 
uniwersalny o łącznej 
pojemnos ci min. 1140 arkuszy 
z moz liwos cią rozbudowy  
(80g/m2) 

 

16 Podstawa urządzenia Oryginalna podstawa  



producenta na ko łkach 
ułatwiająca przemieszczanie 
urządzenia 

17 Obsługiwana gramatura papieru 60-300 g/m2  

18 
Interface 2 porty USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000Base-T 
 

19 Język drukarki (emulacje) PCL6, PostScript 3  

20 
Formaty zeskanowanych pliko w PDF, skompresowany PDF, 

JPEG, TIFF, XPS 
 

21 
Miejsca docelowe skanowania Skanowanie na e-mail, 

skanowanie do folderu 
 

22 
Fax (do jednego z urządzen ) 33,6 kb/s 

Szybkie wybieranie: Do 1000 
numero w 

 

23 

Bezpieczen stwo Moz liwos c  
włączania/wyłączania 
porto w, SNMPv3, 802.1X, 
Zabezpieczenie przed 
instalacją złos liwego 
oprogramowania, Moduł TPM 
Trusted Platform Module 

 

24 
Materiały eksploatacyjne Tonery na min. 35 tys. 

wydruko w kaz dy 
 

 
 

2. Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono – 1  szt.   

Wpisac  typ i markę rocznik oferowanego urządzenia: 

Lp Wymagania techniczne Parametry wymagane 
Parametry oferowane 
Tak/Nie podać/opisać 

1 Technologia druku Laser  

2 Format druku A3-A6  

3 
Wys wietlacz dotykowy Kolorowy, dotykowy 

wys wietlacz z komunikatami 
w j.polskim, min. 8 cali 

 

4 Prędkos c  druku Min. 25 str./min  

5 
Wydajnos c  miesięczne 
wydruko w 

Min. 300 000 str.  

6 
Czas wydruku pierwszej strony 
(mono) 

Max. 7,5 sek.  



7 
Rozdzielczos c  optyczna 
drukowania/kopiowania 

600x600 dpi 
 

8 

Podajnik skanera Dwustronny 
jednoprzebiegowy; skanujący 
z prędkos cią min. 160 
obrazo w/min. O pojemnos ci 
min. 100 arkuszy (80 g/m2) 

 

9 

Procesor – urządzenie musi 
cechowac  moz liwie największa 
szybkos c  przetwarzania 
drukowanych pliko w 

Min. 1,0 GHz  

10 Pamięc  RAM Min. 7 GB  

11 Dysk twardy Min. 320 GB  

12 Zoom 25-400%  

13 Maksymalna liczba kopii 1-999  

14 Duplex tak  

15 

Pojemnos c  podajniko w papieru Min. 2 kasety i 1 podajnik 
uniwersalny o łącznej 
pojemnos ci min. 1140 arkuszy 
z moz liwos cią rozbudowy  
(80g/m2) 

 

16 

Podstawa urządzenia Oryginalna podstawa 
producenta na ko łkach 
ułatwiająca przemieszczanie 
urządzenia 

 

17 Obsługiwana gramatura papieru 60-300 g/m2  

18 
Interface 2 porty USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000Base-T 
 

19 Język drukarki (emulacje) PCL6, PostScript 3  

20 
Formaty zeskanowanych pliko w PDF, skompresowany PDF, 

JPEG, TIFF, XPS 
 

21 
Miejsca docelowe skanowania Skanowanie na e-mail, 

skanowanie do folderu 
 

22 

Bezpieczen stwo Moz liwos c  
włączania/wyłączania 
porto w, SNMPv3, 802.1X, 
Zabezpieczenie przed 
instalacją złos liwego 
oprogramowania, Moduł TPM 
Trusted Platform Module 

 

 
 
 



3. Wydajne urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne – 6 szt 

Wpisac  typ i markę rocznik oferowanego urządzenia: 

Lp Wymagania techniczne Parametry wymagane 
Parametry oferowane 
Tak/Nie podać/opisać 

1 Technologia druku Laser  

2 Format druku A4, A5, A6, B5, B6, koperty  

3 
Wys wietlacz Kolorowy, dotykowy 

wys wietlacz z komunikatami 
w j.polskim, min. 8 cali 

 

4 Prędkos c  druku Min. 52 str./min  

5 

Podajnik skanera Dwustronny 
jednoprzebiegowy podajnik 
dokumento w o pojemnos ci 
min. 150 arkuszy (80 g/m2) 

 

6 
Rozdzielczos c  optyczna 
kopiowania/drukowania 

600x600 dpi  

7 

Procesor – urządzenie musi 
cechowac  moz liwie największa 
szybkos c  przetwarzania 
drukowanych pliko w 

Min. 1,0 GHz  

8 Pamięc  RAM Min. 1,5 GB  

9 Dysk twardy Min. 16 GB  

10 Czas wydruku pierwszej strony Max. 5,5 sek.  

11 Pojemnos c  podajniko w papieru Min. 600 arkuszy (80g/m2)  

12 
Moz liwos c  rozbudowania 
podajniko w papieru 

Do min. 1500 arkuszy 
(80g/m2) 

 

13 Obsługiwana gramatura papieru 60-190 g/m2  

14 Duplex tak  

15 
Łącznos c  1 port USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000Base-T 
 

16 
Bezpieczen stwo Moz liwos c  

włączania/wyłączania porto w 
SNMPv3, 802.1X, 

 



Zabezpieczenie przed 
instalacją złos liwego 
oprogramowania 

 
 

4. Wydajna drukarka A4 monochromatyczna – 1 sztuka 

Wpisac  typ i markę rocznik oferowanego urządzenia: 

LP Wymagania techniczne Parametry wymagane 
Parametry oferowane 
Tak/Nie podać/opisać 

1 Technologia druku Laser  

2 
Format druku A4, A5, A6, B5, B6, koperty B5, 

C5, DL 
 

3 Prędkos c  druku Min. 52 str./min  

4 Rozdzielczos c  optyczna druku 1200x1200 dpi  

5 
Wydajnos c  miesięczne 
wydruko w 

Min. 350 000 str.  

6 

Procesor – urządzenie musi 
cechowac  moz liwie największa 
szybkos c  przetwarzania 
drukowanych pliko w 

Min. 1,0 GHz  

7 Czas wydruku pierwszej strony Max. 5,5 sek.  

8 Pojemnos c  podajniko w papieru Min. 600 arkuszy (80g/m2)  

9 
Moz liwos c  rozbudowania 
podajniko w papieru 

Do min. 4000 arkuszy 
(80g/m2) 

 

10 Obsługiwana gramatura papieru 60-190 g/m2  

11 Duplex tak  

12 
Łącznos c  1 port USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000Base-T 
 

13 

Bezpieczen stwo Moz liwos c  
włączania/wyłączania porto w 
SNMPv3, 802.1X, 
Zabezpieczenie przed 
instalacją złos liwego 
oprogramowania 

 

 



PARAMETRY FUNKCJONALNE SYSTEMU 
 

Opis funkcjonalny systemu do zarządzania wydrukiem i kontroli kosztów 
 
Architektura Systemu 
1) System musi pozwalac  na instalacje w architekturze centralnej jak i rozproszonej 
2) System musi zapewniac  moz liwos c  instalacji z wykorzystaniem mechanizmo w wysokiej 

dostępnos ci (moz liwos c  instalacji w klastrze aplikacyjnym) 
3) System musi posiadac  moz liwos c : 

a) instalacji moduło w Systemu w oddziałach w celu zachowania ciągłos ci pracy w sytuacji 
utraty komunikacji sieciowej z siedzibą gdzie będzie zainstalowany moduł gło wny 

b) gromadzenia wszystkich informacji statystycznych na Centralnym Serwerze Raportowym 
c) wys wietlania komunikato w ekranowych na terminalu aplikacji na urządzeniu MFD 
d) instalacji na serwerach z systemem operacyjnym Microsoft 2008 (64 bit) lub nowszych oraz 

Linux (64 bit) łącznie z  Red Hat 6.0+, Novell SUSE 11.0+, Debian 6.0+ 
e) pracy z wykorzystaniem wbudowanej bazy danych jak i zewnętrznych baz danych 

przynajmniej jednej z niz ej wymienionych: 
• MSSQL 2008 R2 lub nowszy,  
• PosgreSql 8.2 lub nowszy, 
• MySQL 5.5 lub nowszy 
• Oracle 11.2 lub nowszy. 

 
Ogólne 
System musi posiadac : 
1) dostęp poprzez API 
2) moz liwos c  podłączenia jak największej ilos ci urządzen  MFP ro z nych producento w 
3) moz liwos c  wspierania integracji z ro z nymi czytnikami kart 
4) moz liwos c  automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla uz ytkowniko w, grup 

uz ytkowniko w lub urządzen  
 

Zarządzanie Systemem 
1) Zarządzanie Systemem przez portal systemu przez przeglądarkę internetową 
2) Logowanie do portal Systemu poprzez przeglądarkę z wykorzystaniem mechanizmu SSO 
3) Zarządzanie wszystkimi serwerami z jednego miejsca poprzez portal Systemu. 
4) System musi posiadac  wsparcie dla języka Polskiego dla uz ytkowniko w 
5) System musi posiadac  moz liwos c : 

a) przydzielania ro z nych poziomo w praw dostępu uz ytkownikom systemu do webowego 
modułu zarządzającego. 

b) podglądu logo w z poziomu portalu Systemu 
c) tworzenia automatycznych plano w archiwizacji Systemu 

 
Bezpieczeństwo 
System musi posiadac  moz liwos c : 
1) bezpiecznego dostarczania prac drukowanych i skanowanych do urządzenia i uz ytkownika 
2) szyfrowania komunikacji między wszystkimi modułami Systemu 
3) blokowania panelu urządzenia do momentu autoryzacji uz ytkownika 

 
Zarzadzanie użytkownikami 
System musi: 
1) pozwalac  na pobieranie informacji o uz ytkownikach z usługi MS Active Directory, eDirectory, 

Azure Active Directory, LDAP, OpenLDAP. 



2) pobierac  informację o uz ytkownikach z wybranych kontenero w i grup uz ytkowniko w. 
3) posiadac  moz liwos c  pobierania informacji o uz ytkownikach z wielu domen zaufanych 
4) posiadac  moz liwos c  pobierania informacji o uz ytkownikach z zewnętrznych systemo w np. baza 

danych 
5) posiadac  moz liwos c  tworzenia uz ytkowniko w lokalnych 
6) posiadac  moz liwos c  ręcznego lub automatycznego powiązywania aliaso w (dodatkowych 

logino w) do istniejących logino w. 
 

Zarządzanie urządzeniami 
System musi posiadac  moz liwos c : 
1) zarządzania urządzeniami MFP poprzez portal Systemu 
2) zarządzania konfiguracją większej ilos ci urządzen  przy uz yciu operacji masowych 
3) automatycznej konfiguracji urządzen  
4) dodawania dodatkowych atrybuto w dla urządzen  definiowanych z poziomu administratora 

Systemu 
 

Autentykacja użytkowników 
1) dostęp do funkcji Urządzenia moz liwy po uprzedniej prawidłowej weryfikacji uz ytkownika 
2) moz liwos c  samodzielnej rejestracji przez uz ytkownika kart zbliz eniowych bezpos rednio przy 

urządzeniu MFP 
3) system powinien posiadac  moz liwos c  autoryzacji na urządzeniu MFP z pomocą jedną z trzech 

metod w jednym czasie: 
a) Karta zbliz eniowa 
b) Kodu PIN 
c) Loginu i hasło domenowe 

4) system powinien posiadac  moz liwos c  integracji z zewnętrzną bazą danych zawierającą 
5) informacje o numerach kart uz ytkowniko w w trybie rzeczywistym 

 
Drukowanie 
System powinien: 
1) wspierac  drukowanie z systemo w klasy ERP takich jak np. SAP i Oracle z zachowaniem 

funkcjonalnos ci wydruku poufnego i podąz ającego. 
2) posiadac  moz liwos c  bezpos redniego przyjmowania pliko w z ro dłowych do drukowania, takich 

jak docx, xlsx, pdf 
3) miec  moz liwos c  wysyłania dokumento w do drukowania z urządzen  mobilnych dla 

indywidualnych uz ytkowniko w 
System musi posiadac  moz liwos c : 
1) przyjmowania prac drukowanych z Systemo w takich jak Lunux, Novell, iOS z zachowaniem 

funkcjonalnos ci wydruku poufnego i podąz ającego. 
2) przyjmowania prac drukowanych wysłanych przez pocztę elektroniczną 
3) pobierania prac do druku poprzez portal Systemu dostępny dla uz ytkownika 
4) przyjmowania prac w formatach PCL, PCL6, HPGL, PostScript, PCL-GUI, XPS 
5) automatycznej delegacji prac drukowanych do innych uz ytkowniko w lub grup definiowana z 

poziomu administratora Sytemu 
6) zablokowania zwalniania wydruku w przypadku gdy status urządzenia nie pozwala na wydruk 
7) wstrzymania prac drukowanych na stacji roboczej do momentu ich odebrania na urządzeniu 

MFP z wykorzystaniem funkcji wydruku podąz ającego. 
8) automatycznej dystrybucji kolejek wydruko w na stacje robocze uz ytkowniko w z ich 

personalizacją w obszarze domys lnej konfiguracji i przypisania do poszczego lnych podsieci. 
 

Skanowanie (Funkcja dodatkowo punktowana, niewymagana ) 



System musi posiadac  moz liwos c : 
1) ograniczenia maksymalnego rozmiaru skanowanego dokumentu na email zalogowanego 

uz ytkownika i zapisanie go w formie zaszyfrowanej w bezpiecznym folderze na serwerze 
systemu i wysłanie do uz ytkownika inicjującego proces skanowania wiadomos ci pocztowej z 
zaszyfrowanym linkiem HTTPS do skanowanego dokumentu. Wiadomos c  powinna zawierac  
informację o czasie po jakim System automatycznie skasuje skanowany dokument z serwera. 
Pobranie dokumentu skanowanego moz e byc  dostępne tylko dla uz ytkownika realizującego 
proces skanowania na urządzeniu. Taki proces skanowania musi obsługiwac  przesyłanie pliko w 
w formatach: pdf, pdf przeszukiwalny, tiff, jpg, doc, docx, xls, xlsx, 

2) personalizacji szablono w skanowania dla uz ytkowniko w lub grup uz ytkowniko w 
3) przetwarzania co najmniej 2000 stron OCR w okresie jednego miesiąca, moz liwos c  

przetwarzania większej ilos ci dokumento w pozwala uzyskac  dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ. 
4) przyjmowania prac skanowanych, kto re mają byc  przeprocesowane do formato w 

przeszukiwalnych poprzez skrzynki mailowe, hotfoldery oraz urządzenia mobilne. 
 

Limitowanie 
System musi posiadac  moz liwos c  limitowania prac drukowanych i kopiowanych dla uz ytkowniko w 
lub grup uz ytkowniko w, a takz e automatycznego lub ręcznego przyznawania ilos ci limito w dla 
uz ytkowniko w lub grup uz ytkowniko w 

 
Monitorowanie 
Moz liwos c  monitorowania Systemu Druku i powiadamiania administratora o nieprawidłowos ciach 
poprzez wysłanie informacji na adres e-mail 

 
Zliczanie 
System musi posiadac  moz liwos c : 
1) zliczania wykonanych prac drukowanych, kopiowanych i skanowanych 
2) zliczania na uz ytkownika, centra kosztowe, urządzenia, grupy urządzen , lokalizacje 
3) poprawnego zliczania ilos ci stron kolorowych i czarno białych w pojedynczej pracy drukowania 

 
Reguły i filtry 
System posiada moz liwos c  zastosowania filtro w dla uz ytkowniko w/ grupy uz ytkowniko w w 
zakresie druku: 
1) w kolorze i czarno bieli 
2) jednostronnego i dwustronnego 
3) prac z kosztem nie większym niz  X 
4) prac z ilos cią stron nie większą niz  X 
5) prac z ilos cią kopii dokumentu niz  X 
6) praz okres loną nazwą lub rozszerzeniem dokumentu 
7) prac tylko dla przypisanych formato w papieru 
8) prac nie większych niz  zadeklarowany rozmiar pliku wydrukowego 
9) prac powielonych w kro tkim czasie 
System musi posiadac  moz liwos c  tworzenia skrypto w dla modelowania i optymalizacji procesu 
drukowania wraz interakcją z uz ytkownikiem na stacji roboczej. 

 
Rodo 
System musi posiadac  moz liwos c : 
1) szyfrowania komunikacji między modułami systemu 
2) nanoszenia znako w wodnych i unikalnych identyfikatoro w na prace drukowane 
3) na z yczenie uz ytkownika tworzenia raportu ze wszystkimi jego informacjami w Systemie 
4) na z yczenie uz ytkownika zapomnienia go w Systemie 



 
Raportowanie 
Moz liwos c  generowania raporto w ręcznie lub automatycznie 
System musi posiadac  moz liwos c  raportowania w podzielę na: 
1) uz ytkownika lub grupy uz ytkowniko w 
2) urządzenia lub grupy urządzen  
3) centra powstawania koszto w 
4) lokalizacje 
5) zaoszczędzone ilos ci stron z niewydrukowanych prac 
6) najbardziej obciąz onych urządzen  
7) uz ytkowniko w, kto rzy najwięcej drukują i kopiują 
System musi posiadac  moz liwos c  tworzenia raporto w s rodowiskowych  
 
W zakresie platformy sprzętowej. 
Zamawiający udostępni platforma sprzętowa do instalacji systemu. 

 
Opis systemu do automatycznej diagnostyki 
Zdalne monitorowanie poziomu materiało w eksploatacyjnych (tonero w, bębno w, innych); 
1) dostęp do informacji 24 h na dobę zaro wno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego; 
2) tworzenie raporto w okresowych zawierających analizy sytuacji floty urządzen  drukujących 

Zamawiającego; 
3) powiadomienia o alarmowych stanach materiało w eksploatacyjnych; 
4) powiadamiania o alarmach serwisowych urządzen ; 
5) dostęp do stanu urządzenia w czasie rzeczywistym; 
6) moz liwos c  estymowania z ywotnos ci materiało w eksploatacyjnych w czasie 
7) automatyczne zamawianie materiało w eksploatacyjnych w przypadku osiągnięcia ich niskiego 

stanu 
 
 
 
 
Potwierdzam iż zaoferowany system oraz urządzenia spełniają wymogi określone w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkich modyfikacjach zawartych w odpowiedziach na pytania 
z dnia 17.04.2020 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 

 


