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Część 1 –  serwer (2 szt.)  
 

 

Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu instalacji  

i integracji z funkcjonującym systemem. 
 

Dostarczony sprzęt musi być nowy (w szczególności: nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, 

nierefabrykowany). Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek polski lub rynek Unii 

Europejskiej. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy 

dokumentu, wystawionego przez przedstawicielstwo producenta sprzętu w Polsce lub Unii Europejskiej, 

potwierdzającego, że sprzęt jest nowy i nieużywany. Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język 

polski.  

 

Zamawiający przedstawił swoje wymagania w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

 

Serwery montowane w standardowej szafie rack, przeznaczony głównie do pracy z systemami  

z rodziny Windows Server 2012 R2\nWindows Server 2016\ nWindows Server 2019\nVMware ESXi 6.5 a& U1\nRed 

Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6\nSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 z wykorzystaniem wirtualizacji. 

Serwery będzą częścią systemu opartego o systemy: HP Blade, macierz MSA2012FC, switche HP Storage Works 4/8 

San Switch, zarządzanego za pomocą oprogramowania Inside Manager. 

 

1A – serwer (1 szt.) 
 

HPE DL325 Gen10\Gen10 plus 7302P 1P 

128GB RAM 8SFF Svr lub równoważny 

(Warunki równoważności zostały opisane w 

kolumnie III) 

Liczba sztuk: 1 

 

 

Elementy serwera 

Minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Warunki równoważności 

Kolumna I Kolumna II Kolumna III 

Płyta główna zaprojektowana przez 

producenta serwera i oznaczona jego 

znakiem firmowym 

TAK 

 

Zintegrowana karta graficzna (wyjście 

przód/tył) 32 bity przy rozdzielczości 

1280x1024 

TAK 

 

Obudowa wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w 

oferowanej szafie 

 

Wysokość 1U  

RACK 19 cali 

 

 

Procesor AMD Epyc Model 7302P   16 

rdzeni 

1 szt. 

(łącznie 16 rdzeni) 

Procesor innego producenta obsługujący systemy 64 

bitowe osiągający testach CPU2017 Integer Rates oraz 

CPU2017 Floating Point Speed 

wynik nie gorszy niż AMD Epic Model 7301P dla 

oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości rdzeni  

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, 
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wynik testu musi być publikowany na stronie 

www.spec.org<http://www.spec.org> 

Procesor z wbudowanymi funkcjami 

wirtualizcji 
TAK 

 

Możliwość zamontowania 8 dysków SAS 

w obudowie serwera 
TAK 

 

Zainstalowane dyski SAS 600 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

2 szt. 
Dyski SAS 600 GB hot swap, 200 IOPs, trzyletnia 

gwarancja 

   

Kontroler macierzowy SAS wyposażony w 

pamięć cache 2 GB z podtrzymaniem 

zawartość 

pamięci w razie awarii zasilania 

obsługujących 8 linii SAS oraz poziomy 

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (podtrzymanie 

typu BBWC nie jest dopuszczone!) 

TAK  

 

 

Liczba gniazd rozszerzeń 

 

 

3  

 

Minimum Porty USB 3.0, 3 port szeregowy 

 

 

TAK  

16 gniazd pamięci RAM z możliwością 

zainstalowania 2 TB RAM DDR4-

SDRAM   

TAK 
12 gniazd pamięci RAM z możliwością zainstalowania 

1,5 TB RAM DDR4-SDRAM 

Pamięć RAM zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta komputera w 

sposób zapewniający wydajną obsługę 

rdzeni procesora 

4x32 GB DDR4 

2933 Mhz 
Łącznie 128 GB DDR4 2666 Mhz 

 

HPE Gen10 1U Bezel Kit TAK 
Maskownica zabezpieczająca 1U kompatybilna 

z serwerem 

Serwer musi być wyposażony w port  

(konsoli) pozwalającej na: włączenie, 

wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 

sprzętowych serwera i karty, przejęcie 

pełnej konsoli tekstowej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas 

startu, restartu OS). Rozwiązanie 

sprzętowe, niezależne od systemów 

operacyjnych, zintegrowane z płytą główną 

lub jako karta zainstalowana w gnieździe 

PCI. 

TAK  

Minimum 4 wielofunkcyjne porty Ethernet 

w serwerze. 

Oprogramowanie pozwalające na łączenie 

portów w jeden logiczny interfejs 

TAK Dopuszczalne porty zintegrowane 

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet  
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Zainstalowany zasilacz 800 W 1 szt Zainstalowane zasilacze 500 W 2 szt 

Zainstalowane wentylatory TAK  

Oprogramowanie i usługi instalacji 

System operacyjny 0  

Licencja rozszerzająca (karty zdalnego 

zarządzania): Możliwość przejęcia zdalnej 

konsoli w trybie graficznym i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i 

FDD. 

TAK/3 lata 

minimum 
 

Oprogramowanie do zarządzania 

zapewniające monitorowanie serwerów: 

zasilania, chłodzenia, statusu „health” , 

zarządzanie wydajnością. 

Oprogramowanie do zarządzania musi być 

całkowicie zgodne z posiadaną przez 

Zamawiającego aplikację HP Systems 

Insight Manager i jej zaktualizowanymi 

wersjami które są dostępne w ramach HP 

Care Packs, 

zapewnić obsługę iLO2 i iLO3. 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem 

musi mieć  możliwość monitorowania 

również innych serwerów HP (HP 

BladeSystem, HP DL385 G7) 

stanowiących część infrastruktury 

Zamawiającego. 

TAK 

Zamawiający dopuszcza inny system zarządzający pod 

warunkiem zaoferowania wraz z nowym serwerem 

oprogramowania, które będzie całkowicie monitorowało 

zarówno nowe serwery jak i posiadaną przez 

zamawiającego infrastrukturę serwerów HP 

BladeSystem, HP DL385 G7, HP DL385 G8 Oferent musi 

oprócz wymaganego oprogramowania i licencji wdrożyć 

w takim przypadku nowy system obejmując nim 

wszystkie wymienione serwery Zamawiającego. 

 

 

Instalacja serwera w szafie RACK 

(dostawca zapewnia szyny i kable 

elektryczne i inne komponenty potrzebne 

do zainstalowania w szafie i uruchomienia 

serwera jeśli nie ma ich w zestawie 

serwera). 

TAK  

Dostawca przeprowadza w siedzibie 

Zamawiającego pierwszą instalację i 

integrację systemu Windows 2016 server 

oraz sprawdza zgodność i integrację z 

narzędziami do zarządzania. 

TAK  

Gwarancje i serwisy 

Wsparcie i dostęp do aktualizacji aplikacji 

zarządzających środowiskiem: dotyczy 

serwera w przypadku dostosowania sprzętu 

do oprogramowania Zamawiającego lub 

całości w przypadku dostarczenia nowych 

rozwiązań. 

1 rok  

Gwarancja standardowa producenta 

serwera (na części/robociznę/naprawę w 

miejscu instalacji).  

Czas reakcji w następnym dniu roboczym. 

3/3/3 

lata 
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1B – serwer (1 szt.) 

Elementy serwera 

Minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Warunki równoważności 

Kolumna I Kolumna II Kolumna III 

Płyta główna zaprojektowana przez 

producenta serwera i oznaczona jego 

znakiem firmowym 

TAK 

 

Zintegrowana karta graficzna (wyjście 

przód/tył) 32 bity przy rozdzielczości 

1280x1024 

TAK 

 

Obudowa wraz ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zamontowania serwera w 

oferowanej szafie 

Wysokość 2U  

RACK 19 cali 

 

 

Procesor AMD Epyc Model 7302   16 

rdzeni 

1 szt. 

(łącznie 16 rdzenie) 

z możliwością 

montażu drugiej 

identycznej 

jednostki. 

Procesor innego producenta obsługujący systemy 64 

bitowe osiągający w testach CPU2017 Integer Rates 

oraz CPU2017 Floating Point Speed 

wynik nie gorszy niż AMD Epic Model 7301 dla 

oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości rdzeni  

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, 

wynik testu musi być publikowany na stronie 

www.spec.org<http://www.spec.org> 

Procesor z wbudowanymi funkcjami 

wirtualizacji 
TAK 

 

Możliwość zamontowania 16 dysków SAS 

w w obudowie serwera po zainstalowaniu 

dodatkowej kieszeni (Bay) 

TAK 

 

Zainstalowane dyski SAS 600 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

2 szt. 
Dyski SAS 600 GB hot swap, 200 IOPs, min trzyletnia 

gwarancja 

Zainstalowane dyski SAS 900 GB 12G 15 

K 3yr Wty 

SFF hot swap 

3 szt. 
Dyski SAS 900 GB hot swap, 200 IOPs, min trzyletnia 

gwarancja 

   

Kontroler macierzowy SAS wyposażony w 

pamięć cache 2 GB z podtrzymaniem 

zawartość 

pamięci w razie awarii zasilania 

obsługujących 8 linii SAS oraz poziomy 

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (podtrzymanie 

typu BBWC nie jest dopuszczone!) 

TAK  

Liczba gniazd rozszerzeń 6  

Minimum Porty USB 3.0, 3 port szeregowy TAK  

32 gniazda pamięci RAM z możliwością 

zainstalowania 4 TB RAM DDR4-

SDRAM   

TAK 
24 gniazd pamięci RAM z możliwością zainstalowania 3 

TB RAM DDR4-SDRAM 

Pamięć RAM zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta komputera w 

sposób zapewniający wydajną obsługę 

rdzeni procesora 

4x32 GB DDR4 

2933 Mhz 
Łącznie 128 GB DDR4 2666 Mhz 
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HPE Gen10 2U Bezel Kit TAK 
Maskownica zabezpieczająca 2U kompatybilna z 

serwerem 

Serwer musi być wyposażony w port  

(konsoli) pozwalającej na: włączenie, 

wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 

sprzętowych serwera i karty, przejęcie 

pełnej konsoli tekstowej serwera 

niezależnie od jego stanu (także podczas 

startu, restartu OS). Rozwiązanie 

sprzętowe, niezależne od systemów 

operacyjnych, zintegrowane z płytą główną 

lub jako karta zainstalowana w gnieździe 

PCI. 

TAK  

Minimum 4 wielofunkcyjne porty Ethernet 

w serwerze. 

Oprogramowanie pozwalające na łączenie 

portów w jeden logiczny interfejs 

TAK Dopuszczalne porty zintegrowane 

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Ethernet  

Zainstalowany zasilacz min 800 W z 

możliwości zainstalowania drugiego o tych 

samych parametrach na potrzeby przyszłej 

rozbudowy o drugi identyczny CPU oraz 

podzespoły. 

1 szt  

Zainstalowane wentylatory TAK  

Oprogramowanie i usługi instalacji 

System operacyjny 0  

Licencja rozszerzająca (karty zdalnego 

zarządzania): Możliwość przejęcia zdalnej 

konsoli w trybie graficznym i podłączania 

wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i 

FDD. 

TAK/3 lata 

minimum 
 

Oprogramowanie do zarządzania 

zapewniające monitorowanie serwerów: 

zasilania, chłodzenia, statusu „health” , 

zarządzanie wydajnością. 

Oprogramowanie do zarządzania musi być 

całkowicie zgodne z posiadaną przez 

Zamawiającego aplikację HP Systems 

Insight Manager i jej zaktualizowanymi 

wersjami które są dostępne w ramach HP 

Care Packs, 

zapewnić obsługę iLO2 i iLO3. 

Oprogramowanie do zarządzania serwerem 

musi mieć  możliwość monitorowania 

również innych serwerów HP (HP 

BladeSystem, HP DL385 G7) 

stanowiących część infrastruktury 

Zamawiającego. 

TAK 

Zamawiający dopuszcza inny system zarządzający pod 

warunkiem zaoferowania wraz z nowym serwerem 

oprogramowania, które będzie całkowicie monitorowało 

zarówno nowe serwery jak i posiadaną przez 

zamawiającego infrastrukturę serwerów HP 

BladeSystem, HP DL385 G7, HP DL385 G8 Oferent musi 

oprócz wymaganego oprogramowania i licencji wdrożyć 

w takim przypadku nowy system obejmując nim 

wszystkie wymienione serwery Zamawiającego. 

 

 

Instalacja serwera w szafie RACK 

(dostawca zapewnia szyny i kable 

elektryczne i inne komponenty potrzebne 

do zainstalowania w szafie i uruchomienia 

TAK  
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serwera jeśli nie ma ich w zestawie 

serwera). 

Dostawca przeprowadza w siedzibie 

Zamawiającego pierwszą instalację i 

integrację systemu Windows 2016 server 

oraz sprawdza zgodność i integrację z 

narzędziami do zarządzania. 

TAK  

Gwarancje i serwisy 

Wsparcie i dostęp do aktualizacji aplikacji 

zarządzających środowiskiem: dotyczy 

serwera w przypadku dostosowania sprzętu 

do oprogramowania Zamawiającego lub 

całości w przypadku dostarczenia nowych 

rozwiązań. 

1 rok  

Gwarancja standardowa producenta 

serwera (na części/robociznę/naprawę w 

miejscu instalacji).  

Czas reakcji w następnym dniu roboczym. 

3/3/3 

lata 
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Część 2 – drukarki (10 szt.) 
 

2A - laserowe drukarki wielofunkcyjne (6 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 6 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 6 

 

SYSTEM 

Pamięć systemowa Minimum 1 000 MB 

Interfejsy 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Protokoły sieciowe 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) 

Automatyczny podajnik dokumentów Minimum 80 oryginałów; A6-A4; Dualscan ADF 

Pojemność papieru  Minimum 570 arkuszy / 1 610 arkuszy 

Zasobnik papieru Minimum  1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m² 

Zasobnik boczny Minimum  50 arkuszy; A6-A4 

Automatyczny druk dwustronny 
TAK 

Minimum A4; 60-105 g/m² 

Ilość kopiowania/druku w rozliczeniu 

miesięcznym) 

Mieszcząca się w zakresie  od 10 000 stron do maksimum 150 000 

stron 

Wydajność tonera Nie mniejsza niż 20 000 arkuszy 

Wydajność sekcji obrazowania Nie mniejsza niż 20 000 

Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz 

Waga urządzenia Nie powinna przekraczać 20kg (samo urządzenie) 

Wymiary urządzenia (S x G x W) Wymiary urządzenia nie mniejsze niż 494 x 464 x 452 mm 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania Minimum 1200 x 1200 dpi 

Język opisu strony Obsługiwane standardy PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS  

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; 

Windows Server 2016; Windows Server 2019; 

Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux 

Technologia druku Druk laserowy 

Czcionki 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe czcionki: 

- 85 PCL Latin;  

- 66 PostScript 3 Emulation Latin 

Wyświetlacz Ekran dotykowy LCD Min: 4.3 

Typ Wyświetlacza Kolorowy 

PARAMETRY SKANERA 

Szybkość skanowania (mono/kolor) 
Minimum 50/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym 

Minimum 100/34 obrazów/min. w trybie dwustronnym 

Rozdzielczość skanowania Minimum 1200 x 1200 dpi 

Tryby skanowania 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe tryby skanowania: 

- Skanowanie do e-mail; 
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- Skanowanie do FTP; 

- Skanowanie do USB; 

- Skanowanie sieciowe TWAIN; 

- skanowanie WIA 

Formaty plików 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 

- JPEG; 

- TIFF; 

- PDF; 

- XPS; 

- przeszukiwalny PDF 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów LDAP 

PARAMETRY KOPIARKI 

Technologia obrazowania Laserowa 

Technologia tonera Toner polimeryzowany 

Szybkość kopiowania/druku A4 (mono) Minimum 50 str./min. 

Szybkość kopiowania w Autoduplex A4 (mono) Minimum 24 str./min. 

Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi 

Półtony Minimum 256 odcieni 

Ilość kopii Nie mniejsza niż 1-999 

Format oryginału A6-A4 

Powiększenie 
automatyczny zoom 

Nie mniej niż 25-400% w odstępach 1%; 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standard: 

- Super G3 

Transmisja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- Analogowa; 

- i-Fax 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Modem faksu Minimum 33.6 Kbps 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 

przesyłanych faksem 

Minimum 299 pojedynczo 

Minimum 20 grupami 

FUNKCJE SYSTEMU 

Bezpieczeństwo 
Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TLS1.0/1.1/1.2; obsługa 

IPsec; obsługa IEEE 802.1x; bezpieczny druk; Kerberos 

Dodatkowe funkcje 
obsługa Active Directory 

(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) 

Gwarancja 

Gwarancja producenta 
Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji, 

dopuszczalne jest pisemne potwierdzenie przez producenta 
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2B - laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 2 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 2 

 

SYSTEM 

Pamięć systemowa Nie mniejsza niż 4 GB 

Twardy dysk w technologii HDD lub SSD Nie mniejsza niż 250 GB 

Interfejsy 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Protokoły sieciowe 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP 

Automatyczny podajnik dokumentów 

- Minimum 100 oryginałów  

- A6-A3;  

- 35-160 g/m²;  

- Dualscan ADF 

Obsługiwane Formaty papieru 

- Mieszczące się w przedziale A6-SRA3, 

- Możliwość ustawiania własnych formatów papieru; 

- Możliwość obsługi: papier bannerowy nie większy niż 

1200x297 mm 

Gramatura papieru Mieszczące się w przedziale 52-250 g/m² 

Pojemność wejściowa papieru Mieszczące się w przedziale  od 1150 arkuszy do 6500 arkuszy 

Podajniki papieru 
Minimum 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²; 

Minimum 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m² 

Podajniki papieru (dodatkowy) Nie mniejszy niż 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² 

Podajnik boczny 

- Minimum 150 arkuszy 

- Mieszczące się w przedziale A6-SRA3 

- Możliwość ustawiania własnych formatów papieru; 

- Możliwość wydruku na banerze   

- Mieszczące się w przedziale  60-300 g/m2 

Automatyczny druk dwustronny 

- TAK 

- Mieszczące się w przedziale  A5-SRA3;  

- 52-256 g/m² 

Pojemność wyjściowa papieru Nie mniejsza niż 250 arkuszy 

Pojemność wyjściowa papier Nie większa niż 3300 arkuszy 

Broszura Urządzenie powinno posiadać możliwość wydruku broszur 

Ilość kopiowania/druku w rozliczeniu 

miesięcznym) 
Mieszczący się w zakresie od 25 000 stron do 150 000 stron 

Wydajność tonera Nie mniejsza niż 25000 arkuszy 

Wydajność sekcji obrazowania 
Mieszcząca się w przedziale od 225 000 do 1 000 000 arkuszy 

(bęben/wywoływacz) 

Pobór mocy Mieszcząca się w przedziale 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 2 kW 

Waga urządzenia Nie przekracza 100 kg 

Wymiary urządzenia (S x G x W) Nie mniejsze niż 610 x 670 x 770 mm 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania Nie mniejsza niż 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi 

Język opisu strony Urządzenie powinno obsługiwać poniższe języki: 
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- PCL 6 (XL 3.0); 

- PCL 5; 

- XPS; 

- PostScript 3 (CPSI 3016); 

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

- Windows 7 (32/64);  

- Windows 8/8.1 (32/64); 

- Windows 10 (32/64);  

- Windows Server 2008 (32/64); 

- Windows Server 2008 R2;  

- Windows Server 2012; 

- Windows Server 2012 R2; 

- Windows Server 2016; 

- Windows Server 2019; 

- Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze;  

- Unix; Linux; Citrix 

Czcionki  

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe czcionki: 

- 80 PCL Latin; 

- 137 PostScript 3 Emulation Latin 

Wyświetlacz 
Ekran dotykowy LCD Min: 10 o rozdzielczości nie mniejszej niż 

1024 x 600 

Typ Wyświetlacza Kolorowy 

Funkcje drukowania 

Bezpośredni druk plików: 

- PCL, 

- PS, 

- TIFF, 

- XPS, 

- PDF 

Możliwość wydruku zaszyfrowanych plików: 

- PDF;  

- OOXML; 

- DOCX; 

- XLS; 

- PPTX 

PARAMETRY SKANERA 

Szybkość skanowania (mono/kolor) 
Minimum 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym 

Minimum 200/200 obrazów/min. w trybie dwustronnym 

Rozdzielczość skanowania Minimum 600 x 600 dpi 

Tryby skanowania 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe tryby skanowania: 

- Skanowanie do e-mail, 

- Skanowanie do FTP, 

- Skanowanie do USB, 

- Skanowanie sieciowe TWAIN, 

- skanowanie SMB, 

- Skanowanie do skrzynki użytkownika, 

- Skanowanie do WebDAV, 

- Skanowanie do DPWS, 

- Skanowanie do URL, 

- Skanowanie sieciowe TWAIN 

Formaty plików Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 
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- JPEG; 

- TIFF; 

- PDF; 

- XPS; 

- przeszukiwalny PDF 

- przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 
- LDAP; 

- Minimum 2 100 (pojedynczo i grupami); 

PARAMETRY KOPIARKI 

Technologia obrazowania Laserowa 

Technologia tonera Toner polimeryzowany 

Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) Minimum 30 str./min. 

Szybkość kopiowania/druku A3 (mono) Minimum 15 str./min. 

Szybkość kopiowania w Autoduplex A4 (mono) Minimum 30 str./min. 

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4  Nie większa niż 7.0 sek. 

Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi 

Półtony Minimum 256 odcieni 

Ilość kopii Nie mniejsza niż 1-9999 

Format oryginału 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe format: 

- A6-A3; 

- indywidualnie dobierany rozmiar 

Powiększenie 
automatyczny zoom 

Nie mniej niż 25-400% w odstępach 0,1%; 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu 
Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standard: 

- Super G3 (opcjonalnie) 

Transmisja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- Analogowa; 

- i-Fax 

- Kolorowy i-Fax; 

-  IP-Fax 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Modem faksu Minimum 33.6 Kbps 

Rozdzielczość faksu Minimum 600 x 600 dpi (ultra-fine) 

Obszar przeznaczenia skanowanych dokumentów 

przesyłanych faksem 

Minimum 2000  pojedynczo 

Minimum 100 grupami 

SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA 

Liczba dokumentów w pamięci Nie mniejsza niż 3 000 dokumentów lub 10 000 stron 

Rodzaje skrzynek użytkownika 

- Publiczny,  

- Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem),  

- Grupowy (z uwierzytelnieniem) 

Rodzaje skrzynek systemowych 

- Bezpieczny druk,  

- Druk szyfrowanych PDF,  

- Odbiór faksu,  

- Odpytywanie faksu 

FUNKCJE SYSTEMU 
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Bezpieczeństwo 

- Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny);  

- filtrowanie IP i blokowanie portów;  

- komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; 

- komunikacja sieciowa; 

-  obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x;  

- uwierzytelnianie użytkowników; 

-  rejestr uwierzytelniania; 

-  bezpieczne drukowanie; nadpisywanie 

dysku twardego (8 standardowych typów); 

-  szyfrowanie danych na dysku twardym  

(AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); 

automatyczne usuwanie  

danych z pamięci; odbiór poufnych faksów;  

- szyfrowanie danych druku użytkownika;  

- zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed 

kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) 

Dodatkowe funkcje 

- Nie mniej niż 1 000 kont użytkowników;  

- Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło +  

e-mail + folder smb); 

Gwarancja 

Gwarancja producenta 
Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji, 

dopuszczalne jest pisemne potwierdzenie przez producenta 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Strona 14 z 16 

 

2C - laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.)  
 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne Liczba sztuk: 2 

 

Laserowe drukarki wielofunkcyjne - Monochromatyczne Liczba sztuk: 2 

 

PARAMETRY KOPIARKI 

Proces kopiowania Laserowa 

Toner Toner polimeryzowany 

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni Minimum 22 str./min. 

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni Minimum 8 str./min. 

Prędkość w dupleksie A4 w czerni Minimum  15 str./min. 

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni Maksymalnie 7,5 sek. 

Czas nagrzewania (sek.) Około 15 sek. 

Rozdzielczość kopiowania (dpi) Nie mniejsza niż 600 x 600 dpi 

Skala szarości Minimum 256 odcieni 

Kopiowanie wielokrotne Mieszczące się w przedziale od 1 do 999 

Format oryginału Mieszczące się w przedziale A5 – A3 

Powiększenie 
- Mieszczące się w przedziale 25-400% w odstępach 0,1%;  

- automatyczny zoom 

PARAMETRY DRUKARKI 

Rozdzielczość drukowania (dpi) 
Nie mniejsza niż  600 x 600 dpi 

Dopuszczalna 1200 x 600 dpi 

Język opisu strony GDI 

Systemy operacyjne 

Urządzenie powinno być kompatybilne z poniższymi systemami: 

- Windows 7 (32/64);  

- Windows 8/8.1 (32/64); 

- Windows 10 (32/64);  

- Windows Server 2008 (32/64); 

- Windows Server 2008 R2;  

- Windows Server 2012; 

- Windows Server 2012 R2; 

- Windows Server 2016; 

- Unix; Linux; Citrix 

Funkcje drukowania 

- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu;  

- znak wodny;  

- bezpieczny druk;  

- obracanie obrazu; 

PARAMETRY SKANERA 

Prędkość skanowania w kolorze 
Nie mniejsza niż Do 55/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym  

(czarno-biały/kolor) 

Rozdzielczość skanowania (dpi) Nie mniejsza niż 600 x 600 dpi 

Formaty plików 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe formaty plików: 

- PDF;  

- JPEG;  

- TIFF 

PARAMETRY FAKSU 

Standard faksu Super G3 

Transmisja faksu Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 
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- Analogowa; 

- i-Fax 

Rozdzielczość faksu (dpi) Nie mniejsza niż 406 x 392 dpi 

Kompresja faksu 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższy standardy: 

- JBIG; 

- MMR; 

- MR; 

- MH 

Prędkość modemu (Kbps) Minimum 33.6 Kbps 

FUNKCJE SYSTEMU 

Pamięć systemu (MB) Minimum 256 MB 

Interfejsy 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe interfejsy: 

- 10/100-Base-T Ethernet;  

- USB 2.0;  

- Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Protokoły sieciowe 

Urządzenie powinno obsługiwać poniższe protokoły sieciowe: 

- TCP/IP (IPv4 / IPv6);  

- SMB; LPD; IPP;  

- SNMP;  

- HTTP 

Automatyczny podajnik dokumentów Minimum 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m²; 

Rozmiar papieru 
- Mieszczący się w przedziale - A5-A3; 

- Rozmiar dostosowany do użytkownika 

Gramatura papieru (g/m²) Mieszczący się w przedziale 64-157 g/m² 

Pojemność papieru Minimum 350 arkuszy/1350 arkuszy 

Automatyczny druk dwustronny Mieszczący się w przedziale A5-A3; 64-90 g/m² 

Obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) Mieszczący się w przedziale od 5000 arkuszy do 15000 arkuszy 

Wydajność tonera czarno-białego Minimum 12000 

Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego 
Mieszcząca się w przedziale druk czarny do 55000/55000 stron 

(bęben/wywoływacz) 

Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,3 kWh 

Waga  (kg) Nie przekracza 30 kg 

Wymiary (Sz.xGł.xWys., mm) Od 607 x 570 x 458 mm do 627 x 692 x 616mm 

Standardowe podajniki papieru 

Taca 1:  

- Min. 250 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale - A5-A3; 

- Rozmiar dostosowany do użytkownika; 

- Mieszczący się w przedziale - (90-297 x 140-432 mm); 

Podajnik boczny: 

- Min. 80 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale  - A5-A3; 

- dostosowany do użytkownika;  

Dodatkowy podajniki papieru 

Taca 2:  

- Min. 250 arkuszy;  

- Mieszczący się w przedziale - B5-A3;  

- dososowany do użytkownika;  

- Mieszczący się w przedziale  - 64-90 g/m²  

Gwarancja 

Gwarancja producenta 
Roczna ograniczona gwarancja z serwisem w miejscu instalacji, 

dopuszczalne jest pisemne potwierdzenie przez producenta 
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