
OPZ 

Dostawa 2 wydajnych skanerów do digitalizacji archiwum. 

I. Minimalne wymagania techniczne i użytkowe: 

1. O ile nie podano inaczej, dotyczy papieru A4 o gramaturze 80g/m2. 

2. Deklarowana przez producenta urządzenia szybkość skanowania min. 80 stron jednostronnych i 
min. 160 stron w dupleksie (A4, gramatura 80g/m2, mono lub kolor, rozdzielczość 200 dpi, bez 
OCR). 

3. Rozdzielczości skanowania: 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi, 600 dpi. 

4. Docelowe formaty plików: wielostronicowe PDF. 

5. Automatyczny podajnik dokumentów na min. 250 arkuszy z separacją. 

6. Układanie dokumentów i pobór dokumentów z podajnika tekstem do góry. Widoczna od góry 
pierwsza strona dokumentów do skanowania. 

7. Odbiornik papieru na min 200 arkuszy. 

8. Możliwość skanowania dokumentów formatu min A3 i mniejszych. 

9. Podajnik i odbiornik dokumentów dostosowany do obsługi papieru formatu A3.  

10. Dopuszczalne, przez producenta, obciążenie dobowe min. 20 000 stron. 

11. Wytrzymałość urządzenia na min. 1 000 000 stron (nie dotyczy zużywających się podzespołów 
eksploatacyjnych takich jak np. rolki, separatory, itp.) 

12. Połączenie z komputerem: USB 3.x wtyczka typu A. 

13. Sterowniki i Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Windows 10 Pro i Windows 8.1 Pro. 

14. Funkcja dokładania arkuszy dokumentów – skaner umożliwia skanowanie do jednego pliku PDF 
dokładanych dokumentów z podajnika automatycznego (czas oczekiwania na dołożenie papieru 
konfigurowalny z opcjami 5 sek, 10 sek., 20 sek.). 

15. Dostęp do całej ścieżki papieru umożliwiający usuniecie zacięcia papieru. 

16. Przycisk anulowania skanowania. 

17. Skanowanie z dwustronne, jednoprzebiegowe z automatycznego podajnika. 

18. Urządzenia będą fabrycznie nowe, nieużywane, nienaprawiane i nieregenerowane. 

19. Urządzenia będą sprawne, pozbawione wad prawnych i fizycznych. 

20. Brak dodatkowych opłat za liczbę użytkowników Urządzenia i za liczbę skanów. 

21. Obsługa papieru o gramaturze w minimalnym zakresie 50g/m2 – 350g/m2  

22. Przycisk zatrzymania skanowania. 

23. Wykrywanie podwójnych (i więcej) wciągnięć papieru. Wstrzymywanie skanowania w przypadku 
wykrycia takiego zdarzenia. 

24. Zabezpieczenie przed zgniataniem kartek. 

25. Prosta ścieżka skanowanych dokumentów dla nietypowych dokumentów (np. fotografii, 
sztywnych dokumentów, delikatnych). 

26. Skanowanie bezpośrednio do serwera SharePoint. 



27. Możliwość skanowania dokumentów do przeszukiwalnych plików PDF (funkcja OCR z obsługą 
języka polskiego). 

28. Możliwość predefiniowania i zapisania min. 5 profili skanowania, w tym: 

a) Skanowanie dwustronne, monochromatyczne, z OCR, w rozdzielczości 250 dpi, zapis we 
wskazanym, dla tego profilu, folderze. 

b) Skanowanie dwustronne w kolorze, z OCR, w rozdzielczości 250 dpi, zapis we wskazanym, dla 
tego profilu, folderze. 
Uruchomienie danego profilu skanowania (za pomocą przycisków skanera oraz za pomocą 
przycisków oprogramowania) danej konfiguracji, skanuje zgodnie z zapisanymi, dla danego 
profilu, ustawieniami. 

29. Możliwość przypisywania indywidualnych nazw/etykiet profilom skanowania. 

30. Skanowanie, w jednym zadaniu, dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez 
konieczności ich wcześniejszej segregacji. 

31. Oprogramowanie umożliwia modyfikację zeskanowanych dokumentów PDF, w tym: 

a) Zmiany orientacji strony. 

b) Podział zeskanowanego dokumentu na kilka plików. 

c) Połączenie kilku plików w 1. 

d) Zapis plików w zasobie chmury Azure. 

e) Zmiany kolejności stron. 

32. Funkcja skanowania bezpośrednio z programu Adobe Acrobat (Pro i Std). 

33. Instrukcja obsługi, czyszczenia i podstawowej konserwacji skanera w języku polskim.  

34. W cenie urządzenia zawarte są ewentualne ceny licencyjne do całego oprogramowania 
dołączonego do skanera.  

35. Oprogramowanie ze skanerem muszą spełniać wymagania podane w pozostałych punktach. 

36. Okres gwarancji ……….. m-cy (zgodnie z ofertą, nie mniej niż 12) od daty dostarczenia skanera. 
Naprawa w miejscu instalacji, w siedzibach Zamawiającego, w terminie ………. dni roboczych 
(zgodnie z ofertą, max. 10) od zgłoszenia. 

37. Skanery objęte gwarancją polskiego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta 
skanerów. 

 

II. Usługi instalacji i szkolenia z 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 podane 
w minimalnych wymaganiach technicznych i użytkowych.  

3. Wykonawca przeprowadzi minimum 2 szkolenia z eksploatacji i funkcjonalności skanerów i 
oprogramowania. 

4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 
8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 



5. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 2 turach. Każda tura w inny dzień roboczy - o ile Strony nie 
uzgodnią inaczej. Czas trwania pojedynczej tury szkolenia min. 3 godziny – chyba, że osoby 
szkolące uznają, że wystarczy krótszy czas. 

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

7. Szkolenia dla grup max. 10 osób. 

8. Instalacja i pierwsza tura szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 2 dni roboczych od 
dostawy skanerów. 

9. Druga tura szkolenia zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni roboczych od zrealizowania 
pierwszej tury szkolenia, w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

III. Uprawnienia licencyjne do oprogramowania. 

1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić Kupującemu licencje na korzystanie z Oprogramowania w 
zakresie i na warunkach opisanych w Umowie oraz w niniejszym opisie Oprogramowania. 

2. Zapewnienie kluczy, kodów i innych elementów zabezpieczeń oprogramowania celem 
samodzielnej instalacji, aktywacji i eksploatacji.  

3. Przystosowanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany konfiguracyjne oprogramowania 
bez naruszania kodów źródłowych i dekompilacji oprogramowania.  

4. Kupujący będzie właścicielem autorskich praw majątkowych do utworów, które wytworzą przy 
wykorzystaniu dostarczonego przez Sprzedającego oprogramowania. 

5. Licencje nie są ograniczona terytorialnie. Kupujący może użytkować oprogramowanie na terenie 
oraz za granicami RP. 

6. Licencja na okres minimum 12 lat od daty odbioru jakościowego. Licencja typu na urządzenie bez 
ograniczeń, co do ilości osób korzystających z komputera, na którym oprogramowanie zostało 
zainstalowane 

7. Po upływie 5 lat Sprzedający, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, może licencję wypowiedzieć na 7 lat naprzód na koniec roku 
kalendarzowego. 

8. Prawo do nielimitowanego przeinstalowywania oprogramowania na danym komputerze. 

9. Prawo do nielimitowanego przenoszenia oprogramowania na inne komputery (pod warunkiem 
nieprzekraczania liczby komputerów objętych licencją. 

10. Prawo do przechowywania, co najmniej 2 nośników wersji instalacyjnej oprogramowania. 

11. Prawo do publicznego wykorzystywania oprogramowania, w tym np. do wyświetlania 
prezentacji. 

12. Prawo własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie, w tym do przechowywania 
co najmniej 2 nośników wersji instalacyjnej oprogramowania. 

13. Sprzedający oświadcza, że korzystanie przez Kupującego z Oprogramowania w zakresie i na 
warunkach opisanych w Umowie oraz w opisie Oprogramowania nie będzie naruszać 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub 
majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub 
dóbr osobistych. 



14. Sprzedający zapewnia, że licencja na Oprogramowanie nie zostanie wypowiedziana za wyjątkiem 
opisanym w punkcie poniżej. 

15. Sprzedający zapewni, że licencja będzie mogła być wypowiedziana wyłącznie w przypadku, gdy 
Kupujący dopuści się istotnego naruszenia warunków licencji i pomimo pisemnego wezwania do 
zaniechania działań stanowiących istotne naruszenie licencji, nie zaniechał wskazanych działań w 
terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od otrzymania 
wezwania przez Kupującego/ W powyższym przypadku wypowiedzenie licencji może nastąpić 
jedynie z zachowaniem 30 dniowego terminy wypowiedzenia.  

16. Zapewnienie Kupującemu Oprogramowania wraz z licencją na to Oprogramowanie nie będzie 
naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami 
polskiego prawa. 

17. Sprzedający jest odpowiedzialny, względem Kupującego, za wszelkie wady prawne, w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 


