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Numer referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-6/2021               Załącznik nr 3B do SWZ 

 
 
Część 2 - URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Równoważność 
 
1. W punktach, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania innych 
wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w SWZ, pod warunkiem, że będą one spełniały minimalne parametry funkcjonalne 
i techniczne opisane w SWZ i w żadnym punkcie nie obniżą parametrów przedmiotu zamówienia 
określonych w SWZ. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia lub funkcjonalności równoważne, 
zobowiązany jest wykonać na własny koszt i załączyć do oferty zestawienie wszystkich 
zaproponowanych urządzeń i funkcjonalności i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń 
i funkcjonalności opisanych w SWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których 
dotyczy. 

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia lub funkcjonalności muszą: 
a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
b. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być dołączony do oferty i musi być na tyle 
szczegółowy, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich 
parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia lub 
funkcjonalności są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta sprzętu. 
 
Zamówienie obejmuje sprzęt o następujących parametrach (lub równoważny): 
 

Lp. Urządzenie Wymagania minimalne Ilość 

1 Urządzenie 
wielofunkcyjne 
nr 1 

Technologia druku: Monochrome Laser 
Funkcja: Biurowy 
Skanowanie kolorowe 
Druk 
Skanowanie sieciowe 
Faksowanie 
 
Wyświetlacz: min. 2.5 cala LCD touch panel 
Obsługiwane rozmiary nośników  
A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, 
Letter, Statement, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, 
Koperta 10 
 
Standardowa obsługa papieru 
Podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy,  
Zintegrowany dupleks,  
Odbiornik na min. 150 arkuszy,  
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Podajnik na min. 250 arkuszy 
 
Interfejsy standardowe 
USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B),  
Fast Ethernet 
 
Szybkość kopiowania 
Maks.: mono: min. 35 kopii/min. (A4) 
Szybkość kopiowania dwustronnego  
Maks.: mono: min. 15 str./min.(A4) 
Czas kopiowania pierwszej strony: mono: max. 6 sek. 
Zakres zmniejszenia/powiększenia: 25 - 400 % 
 
Drukowanie 
Szybkość druku : 
mono: min. 35 str./min. (A4) 
 
Szybkość druku dwustronnego: 
mono: min. 15 str./min. (A4) 
 
Czas wydruku pierwszej strony: max. 7 sek. 
Rozdzielczość druku mono: co najmniej 600 x 600 dpi 
 
Zintegrowany dupleks 
 
Obszar zadruku : min. 5.0 mm od górnej, dolnej, prawej i 
lewej krawędzi (do wewnątrz) 
 
Skanowanie 
Flatbed scanner with ADF 
DADF (single pass Duplex) 
 
Maksymalny obszar skanowania: max. 220 x min. 350 mm 
(mm) 
 
Szybkość skanowania jednostronnego A4 maks.: 
mono: min. 45 str./min. 
kolor: min. 20 str./min. 
 
Szybkość skanowania dwustronnego A4 maks.: 
mono: min. 90 str./min. 
kolor: min. 40 str./min. 
Technologia skanowania: CIS 
 
Rozdzielczość skanowania 
Min. 600 X 600 ppi (color) 
Formaty zeskanowanych plików  
do wysłania: TIFF, PDF, JPEG, JPG 
 
Miejsca docelowe skanu 
e-mail, USB or Network connected computer, FTP 
 
Automatyczny podajnik dokumentów 
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Automatyczny podajnik dokumentów na co najmniej 50 
arkuszy 
 
Pojemność podajnika dokumentów / Pojemność odbiornika 
dla kopiowania/skanowania  
Min.: 50 arkuszy 
Min.: 50 arkuszy 
 
Obsługa papieru 
Obsługiwane rodzaje nośników  
Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to 
the Paper & Specialty Media Guide 
 
Obsługiwana gramatura nośników / Obsługiwana gramatura 
papieru : 
min. 60 – max. 120 g/m² lub więcej (podajnik standardowy) 
min. 60 – max. 220 g/m² lub więcej (podajnik wielofunkcyjny) 
 
Opcje obsługi papieru  
Taca na min. 500 arkuszy 
 
Maksymalny miesięczny cykl pracy: co najmniej 80000 
str./miesiąc 
 
Wkłady i obrazowanie 
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego  
maks.: 40000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu 
wydruku i pokryciu ok. 5% 
 
Wydajność kaset z tonerem 
Startowa kaseta z czarnym tonerem na min. 3000 stron 
 
Języki druku standardowo: 
Emulacja PCL 5c, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, 
PostScript 3 Emulation, Direct Image 
 
Czcionki i strony kodowe 
2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, 
 
Ekran dotykowy: Tak 
 
Interfejsy 
Bezpośredni port USB: Tak 
Sieć Ethernet: Tak 
Łączność bezprzewodowa: Tak 
 
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, 
IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x 
 
Sposoby druku sieciowego: LPR/LPD, Microsoft Web Services 
WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP co najmniej 1.0 
(Internet Printing Protocol) 
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Protokoły zarządzania siecią: DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, 
IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, 
NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), SMTP, Finger 
 
Bezpieczeństwo sieci: SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, 
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS 
 
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows  
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Microsoft 
Windows Server 2012  
 
Dane elektryczne i eksploatacyjne 
Średni pobór mocy podczas drukowania: max. 600W 
Warunki otoczenia w czasie pracy  
Temperatura: od 10 do co najmniej 30°C 

2 Toner do 
urządzenia 
wielofunkcyjnego 

Toner (szacowana wydajność przy 5% pokrycia) 
Wydajność: min. 6000 stron 
Szacowany koszt wydruku jednej strony: poniżej 11gr 
 
Toner kompatybilny z urządzeniem wielofunkcyjnym z 
punktu nr 1 
Toner oryginalny od producenta urządzenia 

3 

3 Moduł bębna 
światłoczułego do 
urządzenia 
wielofunkcyjnego 

Wydajność: min. 40000 stron 
Szacowany koszt wydruku jednej strony: poniżej 1gr 
 
Moduł bębna światłoczułego kompatybilny z urządzeniem 
wielofunkcyjnym z punktu pkt. 1 
Moduł bębna światłoczułego oryginalny od producenta 
urządzenia 
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