
Część III SIWZ 

1 

WZ/06/2020 

               

Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia (umowy) jest dzierżawa 20 sztuk jednakowych, fabrycznie 

nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r., cyfrowych, monochromatycznych 

wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących, o parametrach technicznych określonych  

w Rozdziale II poniżej. Zamówienie obejmuje dostawę i instalację sprzętu oraz systemu 

wydruku podążającego i systemu zarządzania urządzeniami i użytkownikami, dzierżawę 

sprzętu i systemów, wsparcie eksploatacyjne oraz serwis wraz z zapewnieniem wykonania 

na wszystkich tych urządzeniach łącznie maksymalnie 10 000 000 kopii. 

 

II Parametry techniczne  

Tabela poniżej określa wymagane parametry dla dzierżawionych urządzeń kopiujących.  
 

l.p. Opis Wymagania1 

1 Rodzaj/technologia wydruku druk laserowy lub led, monochromatyczny 

2 Funkcje urządzenia drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

3 Prędkość druku (czerń, normalna 
jakość) 

min. 35-stron/min dla A4,  
 

4 Czas wydruku pierwszej strony z 
trybu gotowości (format A4) 

max. 8 sekund 

5 Jakość druku (czerń, najwyższa 
jakość) 

rzeczywista rozdzielczość drukowania min. 600  dpi. 

6 Interfejsy min 1 port USB umożliwiający: 
- komunikację z komputerem (wydruk z komputera podłączonego do portu 
USB),  
- podłączenie napędu zewnętrznego (PEN drive) celem wydruku z tego 
napędu dokumentów w formacie pdf. oraz skanowania do tego napędu. 
 
Ethernet 100Mb BaseTX ze złączem RJ-45 

7 Pamięć RAM min. 2 GB 

8 Dysk twardy wbudowany min. 80 GB 

9 Podajniki papieru (do drukowania i 
kopiowania) 

Łączna pojemność podajników papieru (do drukowania i kopiowania) - min 
2 100 kartek o gramaturze 80g/m2 w tym: 
- 2 uniwersalne kasety z możliwością regulacji formatu (A3, A4, A5) każda 
na min. 500 ark. (A4 80g/m2) , 
- jedna kaseta na min, 1000 ark. (A4 80g/m2) lub dwie przełączane 
automatycznie, o łącznej pojemności min. 1 000 ark. (A4 80g/m2), 
- ręczny (boczny) podajnik na min. 100 ark. o gramaturze 80g/m2. 
 

10 Gramatura nośnika (wg zalecanej 
przez producenta urządzenia) – z 
kasety 

w zakresie co najmniej od 70 do 90 g/m2  

10a Gramatura nośnika (wg zalecanej 
przez producenta urządzenia) – dla 
podajnika ręcznego 

w zakresie co najmniej od 60 do 200 g/m2  

11 Obsługiwane materiały (nośniki) Papier, papier ekologiczny1 80g/m2, folie, etykiety, koperty. 

12 Usuwanie zacięć papieru dostęp do całej ścieżki papieru 

13 Rozmiar nośników Co najmniej: A5, A4, A3 

14 Dopuszczalne obciążenie  min. 120 000 (stron /miesiąc) 

15 Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie  

Urządzenie zawierające co najmniej następujące funkcje: 
-Automatyczny duplex drukowanych, kopiowanych i skanowanych 
dokumentów (formaty A4, A3).  
-Możliwość kopiowania z lustra skanera i z podajnika ADF jednostronnych 
oryginałów do dwustronnych kopii. 
-Możliwość kopiowania, z lustra skanera i z podajnika ADF, dwustronnych 
oryginałów do jednostronnych kopii. 
-Możliwość kopiowania, z lustra skanera i z podajnika ADF, jednostronnych 
oryginałów do jednostronnych kopii. 
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-Poprawność orientacji stron, przy wydrukach jedno i dwustronnych 
dokumentów zawierających jednocześnie strony drukowane w pionie i 
poziomie.  
-Możliwość drukowania dwóch stron na jednej stronie arkusza z poziomu 
ustawień sterownika.  
-Możliwość kopiowania dwóch stron oryginału do jednej strony kopii 
(zmniejszanie wydruku) w tym z wykorzystaniem automatycznego duplexu 
oryginałów i kopii. 
-Możliwość drukowania plików PDF bezpośrednio z PenDriva przez port USB. 
-Niezależne, jednoczesne skanowanie i drukowanie. 

16 Ilość kopii co najmniej w zakresie 1-99 

17 Skalowalność co najmniej 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 300%, 400% wielkości 

oryginału w zakresie od 25% do 400% 

18 Podajnik dokumentów ADF jednoprzebiegowy, automatyczny, dwustronny na min. 50 ark. o 
gramaturze 80 g/m2 dla skanowanych i kopiowanych dokumentów formatu 
A3, A4.  

19 Miejsce docelowe skanowania - USB (PEN drive) z możliwością zapisu skanu o wielkości min. 30 MB,  
- e-mail (urządzenie umożliwia przesłanie skanu o wielkości min. 15 MB w 
jednej wiadomości) 
- skanowanie sieciowe 

20 Skaner Urządzenie posiadające co najmniej następujące funkcje: 
-Automatyczny, dwustronny jednoprzebiegowy  
- Kolorowy skaner o optycznej rozdzielczości: 150 lub 200 dpi i  250 lub 
300 dpi i 600 dpi, a także  głębi kolorów 24 bit.  
- Skanowanie formatu A4, A3.  
- Skanowanie wielu stron z podajnika automatycznego oraz szyby 
ekspozycyjnej do jednego wielostronicowego pliku PDF.  
- Wysyłanie bezpośrednio z urządzenia zeskanowanych materiałów jako 
załączniki (w formacie TIFF, JPEG, PDF) do przesyłki e-mail.  
- Wbudowana książka adresowa e-mail na min. 800 adresów. Możliwość  
zaimportowania lub dostępu do książki adresowej  MS Active Directory 
celem skanowania do email tych adresów  
- Zarządzanie wbudowaną książką adresową przez WWW.  
- Obsługa protokołów SMTP, TCP/IP.  
- możliwe ustawienie automatycznego podziału plików skanów w taki 
sposób, aby pojedynczy plik nie był większy niż 10, 15, 20 lub 30 MB 
(wielkość pojedynczego pliku konfigurowalna, zmieniana zgodnie z 
konfiguracją Zamawiającego). 

21 Konfiguracja urządzenia Przez panel urządzenia i przez www. (pełna konfiguracja, raporty 
urządzenia, stan materiałów eksploatacyjnych) 

22 Obsługiwane systemy operacyjne i 

programy 

- sterowniki poprawnie działające z systemem  Windows 10 Enterprise (32 i 

64 bit);  
- drukowanie z emulatora systemu DOS (DOSBOX) z programów 16-
bitowych - dotyczy drukowania na zamawianych urządzeniach 
udostępnianych w sieci lokalnej przez usługi drukowania i udostępniania 
drukarek Active Directory Windows Server 2012R2 i 2016;  
- automatyczna dystrybucja i instalacja sterowników (w sieci Active 
Directory Windows Server 2012R2 i 2016) podłączanego urządzenia na 
stacji roboczej Windows 10 Enterprise (32 i 64 bit) przy standardowych 
uprawnieniach użytkownika (bez praw administratora lokalnego);   
- poprawna obsługa polskich znaków diakrytycznych;  
- poprawne i bezproblemowe drukowanie z programów pakietu MS Office 
Professional Plus 2013 i 2016 (32 i 64 bit), Adobe Reader 11 i późniejszych.  

23 Poprawna praca  w środowisku 
sieciowym 

- Active Directory  (MS Windows 2012R2 i późniejsze). 

24 Panel sterowania urządzeniem min. 10 calowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny – komunikaty i 
opisy funkcji w języku polskim. Przycisk anulowania zadania  

25 Zasilanie 230 V. Kabel zasilający ze standardem złącza obowiązującym w Polsce  

26 Efektywność energetyczna co najmniej równoważna tej określonej w specyfikacjach programu Energy 
Star 

27 Zarządzanie Zarządzanie urządzeniem przy pomocy przeglądarki internetowej. 
Udostępnianie informacji: o poziomie tonera i innych materiałów 
eksploatacyjnych, papieru, statusie, uszkodzeniach, ilości wydrukowanych 
stron. Możliwość zdalnego połączenia się do pulpitu każdego urządzenia. 

28 Odbieranie wydruków/kopii min. 500 arkuszy o gramaturze 80 g/m2.  
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29 Wymiana materiałów 
eksploatacyjnych  

"Czysta" wymiana materiałów eksploatacyjnych - nie powodująca 
wysypywania się resztek tonera, ani innych nieczystości przy wymianie 
materiałów eksploatacyjnych dokonywanych zgodnie z instrukcją obsługi. 

30 Niezależna praca podajników 
papieru 

Brak możliwości kopiowania, drukowania, skanowania z jednego podajnika, 
nie uniemożliwia pracy z pozostałych podajników. 

31 Trwałość druku Odporny na ścieranie i rozmazywanie tonera z wydrukowanych lub 
skopiowanych dokumentów. 

32 Pozostałe  Brak dodatkowych opłat licencyjnych i innych, bez względu na liczbę 
użytkowników lub licencja umożliwiająca korzystanie z urządzeń przez co 
najmniej 800 użytkowników, przez cały okres umowy (użytkownicy mogą 
się zmieniać). 

33 Rok produkcji  nie wcześniej niż 2020 

 Wymagania w stosunku do obsługi serwisowej 

34 Gwarantowany czas przybycia 
serwisu od dnia wezwania 

Najpóźniej na 3 dzień roboczy od dnia wezwania do urządzenia. 

Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

35 Gwarantowany czas naprawy lub 
dostarczenia sprawnego urządzenia 
zastępczego liczony od momentu 
wezwania. 

8 gpb* 

* gpb – to godziny pracy biura NFOŚiGW, tj. godziny 730 – 1530 w dzień 
roboczy (od poniedziałku do piątku), np. 16 gpb to 2 dni robocze, czyli 
faktycznie 48 godzin, nie licząc dni wolnych od pracy. 

 Oprogramowanie do wydruku podążającego 

 Wydruk podążający na wszystkich urządzeniach dzierżawionych, które będą ustawione w trzech 
siedzibach NFOŚiGW 

36 Ograniczenie dostępu i 
funkcjonalności wydruku 
podążającego. 

Z wykorzystaniem: karty zbliżeniowej, używanej przez NFOŚiGW (karta 
Cotag 928 i 96812 kompatybilna z systemem Multi Access) obsługa min. 
800 różnych kont użytkowników, centralne administrowanie ograniczeniem 
dostępu z możliwością uzyskania szczegółowych statystyk dotyczących 
obciążenia urządzenia, w rozbiciu na poszczególnych użytkowników 
systemu + zastosowanie czytnika kart. Zamawiający dopuszcza użycie  
naklejek z chipem pod warunkiem niepowodowania zakłóceń  ww. 
systemu. 

System umożliwi integrację i automatyczną synchronizację z bazą 

Użytkowników w Active Directory, w szczególności w celu zapewnienia 

funkcjonalności uwierzytelniania Użytkowników za pomocą loginów i haseł 
z AD, a także będzie umożliwiał uwierzytelnienie Użytkownika na 
urządzeniu za pomocą kart zbliżeniowych. 

System umożliwi Użytkownikowi, po uwierzytelnieniu, drukowanie 
(uruchomienie wydruku na urządzeniu), skanowanie lub kopiowanie na 
każdym urządzeniu niezależnie od jego lokalizacji. 

Przy wybraniu opcji skanowania urządzenie od razu po zalogowaniu 
Użytkownika wprowadzi automatycznie jego adres e-mail w celu 
szybszego skanowania. 

System umożliwi wylogowanie Użytkownika z urządzenia, ręcznie oraz 
automatycznie po określonym czasie bezczynności urządzenia 

zdefiniowanym przez Zamawiającego. 

System umożliwi tworzenie kolejki dokumentów Użytkownika i umożliwi 
zarządzanie (drukowanie lub usuwanie z kolejki) kolejką wydruków z 
panelu dotykowego urządzenia. 

System umożliwi automatyczne kasowanie z kolejki drukowania 
dokumentów, które nie zostały wydrukowane, po upływie określonego 
czasu lub o określonej godzinie zdefiniowanych przez Zamawiającego. 
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Funkcja włączenia i wyłączenia (przez Zamawiającego) blokady 
drukowania poza Systemem. Zamawiający będzie miał możliwość 
zarządzania uprawnieniami Użytkowników lub grup Użytkowników. 

System umożliwi Zamawiającemu raportowanie - monitorowanie i zliczanie 
wykonanych  wydruków i kopii w podziale na rodzaj wydruku oraz 
urządzenie i użytkownika. 

System będzie dawał możliwość grupowania użytkowników, celem 
łatwiejszego administrowania i nadawania uprawnień do urządzeń. 

Interfejs systemu do zarządzania wydrukiem podążającym Administratora 
w języku polskim lub angielskim) oraz interfejs Użytkownika w języku 
polskim.  

 
 

1 O ile nie podano inaczej dotyczy papieru A4 o gramaturze 80 g/m2. 
Pod pojęciem papier ekologiczny zamawiający rozumie papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z 
recyklingu lub papier na bazie włókien pierwotnych; papier, który posiada  jeden z następujących certyfikatów: 
Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki 
Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji 
produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny. 
 
2 Dane techniczne karty Cotag 968 - Właściwości: Zasięg czytania - 30 cm z głowicą HF 100; 12cm z głowicą PR 
100, Możliwość naklejenia identyfikatora; Parametry elektryczne przy 20°C: • Częstotliwość: wejściowa 132 kHz; 

wyjściowa 66 kHz.• Długość bitu: 5,8 ms. Właściwości mechaniczne: • Obudowa: wykonana z ABS, czoło 
wykonane z PVC, Wymiary: 86x54x1,6 mm, Masa: 9 g; Środowisko pracy: • Temperatura pracy: -20°C do +50°C, 
• Wilgotność względna: do 95%, nieskondensowana, • Odporność na warunki środowiskowe: IP64,  
• Możliwości pracy: na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Informacje zapisane są na 63 bitach, przy czym 31 bitów 
jest normalnie zarezerwowanych do zaimplementowania unikalnego kodu zabezpieczającego opracowanego przez 
producenta. 
Dane techniczne karty Cotag 928 - Właściwości: zawiera baterię typu Long life, materiały niemetaliczne nie 
zakłócają odczytu; Właściwości mechaniczne: • Obudowa: wtryskiwany modulowany polistyren, • Wymiary: 
86,2x54,3x2,8 mm, • Masa: 15g, Parametry elektryczne przy 2OoC: • Częstotliwość: wejściowa 132 kHz; 
wyjściowa 66 kHz, • Czułość: 27 mA/m (maks.); 77 mA/m (min.), • Bateria: 3 V litowa, • Format danych: 63 
bity danych poprzedzone 2 bitami statusu (bit prowadzący i flaga baterii). • Długość bitu: 5,8 ms. 
 

 
III. Przewidywana ilość wykonanych kopii 

Zamawiający przewiduje wykonanie na urządzeniach maksymalnie do 10 mln kopii, przy czym 

zobowiązuje się wykonać minimum 6 mln kopii. 

Kopia/Strona to jednostronny dokument A4 (dwustronny dokument A3 to 4 kopie). 
 


