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Część III-2 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Automatyczny Skaner dokumentowy A4 wraz z oprogramowaniem do skanowania i OCR (5 szt.) 
 
I. Wymagane parametry minimalne. 

l.p. Opis Wymagania minimalne 

1 
Typ skanera 

skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów 
ADF 

2 
Tryb skanowania 

skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); 
kolor/skala szarości/monochromatyczny 

3 Przeznaczenie urządzenia skanowanie dokumentów o różnych formatach i 
gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej 
segregacji 

4 
Prędkość skanowania 

40 str./min. 80 obrazów/min. w rozdzielczości 300 DPI 
tryb kolorowy, skala szarości i czarno biały 

5 Rozdzielczość optyczna 600 DPI 

6 
Rozdzielczość wyjściowa 

100-1200 DPI, w tym 300 DPI w kolorze i skanie 
czarno-białym. 

7 Automatyczny podajnik 75 arkuszy o gramaturze 80g/m2  

8 Obsługiwana gramatura od 40 do 300 g/m2 

9 

Wyświetlacz graficzny LCD 
z możliwością predefiniowania profili skanowania, ich 
indywidualnego opisu i uruchamiania z poziomu 
skanera 

10 Wydajność dzienna min. 3000 skanów dziennie 

11 
Czujnik wykrycia podwójnych wciągnięć 

wbudowany 
 

12 

Wbudowane funkcje poprawy jakości 
skanów 

eliminacja przekosu, przycinanie automatyczne, 
przycinanie względne, przycinanie intensywne; 
elektroniczne usuwanie kolorów; skanowanie 
dwustrumieniowe; interaktywna regulacja koloru, 
regulacja jasności i kontrastu; automatyczna 
orientacja; automatyczne wykrywanie koloru; 
inteligentne wygładzanie koloru tła; inteligentne 
wypełnienie krawędzi obrazu; scalanie obrazów; 
wykrywanie pustych stron na podstawie zawartości; 
filtrowanie smug; wypełnianie otworów w obrazie; 
filtr ostrości; automatyczna jasność 

13 Poprawna praca w środowisku Windows 10 Enterprise (64 bit) 

 Wymagane oprogramowanie do skanowania i OCR 

14 
Rozpoznawanie kodów kreskowych 

Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, 
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 

15 
Separacja dokumentów po kodach wymienionych powyżej w pkt. 14 

16 
Wbudowany silnik OCR 

z obsługą j. polskiego dla pliku pdf oraz rtf. 
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17 
Format wyjściowy plików 

tiff, jpg, pdf, bmp, rtf, txt, pdf, pdf/a, przeszukiwalny 
pdf 

18 

Pozostałe  
  

brak dodatkowych opłat licencyjnych itp. bez względu 
na liczbę użytkowników (1 skaner podłączony do 1 
komputera z jednoczesną możliwością przeniesienia 
skanera, podłączenia i zainstalowania 
oprogramowania na innym komputerze (przy 
odinstalowaniu oprogramowania z komputera 
wcześniej podłączonego). 
Oprogramowanie skanera w języku polskim. 
Funkcja generowania raportu  -  zawierającego 
informację na temat liczby zeskanowanych stron. 

19 
Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 

20 
Tryb uśpienia (oszczędność prądu) 

- nieużywane urządzenie przechodzi samoczynnie w 
tryb uśpienia; 

 
Uwaga: Jeżeli w tabeli nie podano inaczej, dotyczy formatu A4 o gramaturze 80 g/m2. 
 
II. Parametry opcjonalne. 

l.p. Opis Opcjonalne parametry. 

1 

Oprogramowanie dodatkowe 

Dołączone do każdego skanera oprogramowanie 
umożliwiające modyfikację plików PDF w zakresie: 

1) Zmiany orientacji wskazanych stron. 

2) Podział pliku na dwa pliki zgodnie ze wskazaną 

stroną podziału. 

3) Połączenie 2 plików w 1. 

4) Zmiany kolejności wskazanych stron pliku. 

2 Panel sterowania urządzeniem Przycisk anulowania aktualnego zadania skanowania. 

3 
Inne 

Odbiornik dokumentów skanera (zeskanowanych 
dokumentów) z przodu urządzenia. 

 
III. Usługa instalacji  wraz z instruktarzem obsługi skanerów oraz oprogramowania. 

1. Wykonawca, w asyście Zamawiającego, zainstaluje dostarczone skanery i oprogramowanie na 
wskazanych przez Zamawiającego komputerach (po jednym komputerze do skanera). 

2. Wykonawca, w asyście Zamawiającego, skonfiguruje i zapisze min. 2 profile skanowania.  

3. Wykonawca przeprowadzi instruktarz z eksploatacji i funkcjonalności skanerów oraz 
oprogramowania. 

4. Instruktarz zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w dzień roboczy w godzinach 
od 8.00 do 15.00, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

5. W ramach instruktarzu Wykonawca zaprezentuje możliwości skanerów i oprogramowania (max 
1 godzina) oraz będzie odpowiadał na pytania słuchaczy, w tym będzie pokazywał jak 
zrealizować zadany problem.  

6. Instruktarz dla jednej grupy max. 10 osób. 

7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktarzu w dniu instalacji urządzeń.  


