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Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Pozycja 1 ( 1 szt.) – kserokopiarka A3 (wraz z ew. opcjonalnym wyposażeniem)  

spełniająca poniższe wymagania 

L.p. Parametr Wymagania minimalne 

1 

1 

Funkcje podstawowe 

Wielofunkcyjne ( drukowanie, kopiowanie, skanowanie) 

kolorowe  sieciowe urządzenie laserowe formatu A3 

wyposażone w podstawę na kółkach. Stałe obciążenie 

miesięczne: wydruk A4 cz.-b. 9 500 str., wydruk A4 kolor 

500 str. 

2 
Urządzenie  musi posiadać możliwość pracy  kopiarki 

i drukarki w trybie czarno-białym (blokowanie 

wykorzystania  użycia bębnów/tonerów ) 

2 
1 Podajnik oryginałów płaski - 

płyta szklana (dla kopiarki  i 

skanera) 

Rodzaj nośnika: arkusz, książka (możliwość podniesienia 

pokrywy) 

2 Format nośnika: A3, A4,A4R,A5,A5R 

3 

1 Podajnik oryginałów 

automatyczny 

jednoprzebiegowy DADF (dla 

kopiarki i skanera) 

Rodzaj nośnika: arkusz o gramaturze 64-150  g/m2 

2 Pojemność: minimum 100 ark. (A4 80 g/m2) 

3 Format nośnika: A3, A4,A4R,A5,A5R 

4 

1 

Kaseta papieru nr  1  

(dla drukarki i kopiarki) 

Kaseta na minimum 500 ark. 80g/m2 

2 
Akceptowalny rozmiar nośnika (orientacja nieistotna): 

A4,A5  

3 
Rodzaj nośnika: papier cienki, papier zwykły, papier 

gruby, folia 

4 Akceptowalna gramatura: 64-200 g/m2 

5 

1 

Kaseta papieru nr  2 ( dla 

drukarki i kopiarki) 

Kaseta na minimum 500 ark. 80g/m2 

2 
Akceptowalny rozmiar  nośnika (orientacja nieistotna): 

A3, A4,A5 

3 
Rodzaj nośnika: papier cienki, papier zwykły, papier 

gruby, folia 

4 Akceptowalna gramatura: 64-200 g/m2 

6 

1 

Podajnik papieru nr  3 - tzw. 

boczny/ręczny/wielofunkcyjny 

(dla drukarki i kopiarki) 

Taca podajnika ręcznego na minimum 50 ark. o 

gramaturze 80 g/m2 

2 Format nośnika: niestandardowe do rozmiaru A3 

3 
Rodzaj nośnika: papier cienki, papier zwykły, papier 

gruby, folia 

4 Akceptowalna gramatura: 64-300 g/m2 

7 

1 
Wykańczanie ( dla drukarki i 

kopiarki) 

Sortowanie (kompletami dokumentów tj. 123-123), 

grupowanie (kompletami stron tj. 111-222) 

2 Rozdzielanie kompletów (np. poprzez obracanie lub 

przesuwanie stron itp.) - wymagane dla formatu A4 

8 

1 

Właściwości kopiarki 

Źródło obrazu : płyta lub automatyczny 

jednoprzebiegowy  podajnik dokumentów (DADF) 

2 
Prędkość kopiowania  25 str./min (A4, jednostronne , 

kolor) 

3 Wielokrotność kopii: tak do 999 

4 Skalowanie: 25-400% 
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Pozycja 1 ( 1 szt.) – kserokopiarka A3 (wraz z ew. opcjonalnym wyposażeniem)  

spełniająca poniższe wymagania 

L.p. Parametr Wymagania minimalne 

5 Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi 

6 
Rodzaje kopiowania: odwzorowujące ( 1 stronnie na 1 

stronnie oraz  2 stronnie->2 stronnie),  rozdzielające (2 

stronnie ->1 stronnie), scalające (1 stronnie -> 2 stronnie) 

9 

1 

Właściwości skanera 

sieciowego 

Źródło obrazu : płyta lub automatyczny 

jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF) 

2 

Skanowania z DADF: tryb 1-stronny, tryb 2-stronny , 

tryb 2-stronny z automatycznym usuwaniem pustych 

stron 

3 Prędkość skanowania  50 str./min 

(jednostronnie/A4/kolor/300DPI za pomocą DADF) 

4 
Rozdzielczość skanowania: 150x150 dpi, 300x300dpi, 

600x600 dpi 

5 

Tryb skanowania PULL (inicjowane z oprogramowania 

komputera klienta) - sterownik TWAIN dla Windows 10 

64 bit 

6 Tryb skanowania PUSH: protokoły SMB oraz FTP 

7 
Formaty zapisywania plików w trybie PUSH: JPEG, PDF, 

TIFF 

10 

1 

Właściwości drukarki sieciowej 

Prędkość wydruku 25 str./min (A4, jednostronne , kolor) 

2 Rozdzielczość wydruku 600x600dpi 

3 Obsługiwane (emulowane) języki strony: PCL ,PS 

4 Drukowanie dwustronne (automatyczne) 

11 1 Komunikacja 
Ethernet 1000Base-T/100Base-T, WI-FI (IEEEE 

802.11b/g) 

12 

1 

Zarządzanie/ zabezpieczenia 

Szyfrowanie dysku (w przypadku gdy urządzenie je 

posiada) 

2 

Dostęp do urządzenia po uwierzytelnieniu się 

użytkownika (minimum 35).  

Możliwość współpracy z serwerem Active Directory  

Urządzenie musi być wyposażone w moduł czytnika 

kart umożliwiający uwierzytelnianie użytkownika za 

pomocą indywidualnej karty (chipowej, magnetycznej 

itp.) eliminującej konieczność zapamiętania nazwy 

użytkownika i hasła oraz dostarczone z kompletem 

minimum 35 kart.  

3 

System zarządzania dostępem: nadawanie uprawnień do 

funkcji urządzenia poszczególnym użytkownikom w tym 

możliwość blokowania  wydruku/kserokopii w trybie 

kolor 

4 Wydruk bezpieczny (rozpoczęcie wydruku dopiero po 

uwierzytelnieniu się użytkownika przy urządzeniu) 

13 1 
Maksymalna wielkość 

urządzenia 

Szerokość  maks. 100 cm, głębokość maks. 80 cm  

(wielkość urządzenia przygotowanego do pracy ze  

schowaną /złożoną tacą podajnika ręcznego) 
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Pozycja 1 ( 1 szt.) – kserokopiarka A3 (wraz z ew. opcjonalnym wyposażeniem)  

spełniająca poniższe wymagania 

L.p. Parametr Wymagania minimalne 

14 

1 

Gwarancja 

Gwarancja  wystawiona przez Producenta lub 

Autoryzowany  Serwis Producenta (ASP) typu on-site 

świadczona w miejscu użytkowania urządzenia z czasem 

reakcji serwisu 1 dzień roboczy od zgłoszenia.  

Gwarancja  nie może uzależniać jej trwania od  

wykonania czynności serwisowych w konkretnym ASP, 

tj. Zamawiający może wykonać czynności serwisowe  

w dowolnym ASP danego Producenta bez utraty 

gwarancji. 

W przypadku wystawienia gwarancji przez ASP 

wymagane potwierdzenie autoryzacji serwisowej przez 

Producenta (należy dołączyć do oferty) 

Wymagany osobny dokument gwarancyjny określający 

warunki gwarancji (wzór należy dołączyć do oferty) 

2 Czas trwania gwarancji: 36 miesięcy  (z możliwością 

ograniczenia do 360 000  str. kopii) 

3 
Najbliższy punkt realizujący gwarancję musi znajdować 

się w obrębie miasta Wrocław lub odległości nie większej 

niż 30 km od siedziby Zamawiającego. 

15 

1 

Inne 

Wymagane  

a) zainstalowane zestawy zestaw tonerów 

(C/M/Y/K) o wydajności podanej w formularzu 

ofertowym,  

b) podstawa urządzenia na kółkach ułatwiająca  

jego przemieszczanie 

c) kabel zasilający, instrukcja w języku polskim, 

sterowniki oraz oprogramowanie układowe 

pozwalające  uzyskać żądaną funkcjonalność. 

2 
Pierwsze uruchomienie i wstępna konfiguracja przez 

Wykonawcę 

 


