
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków 

i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011. 

2. Na wszystkie dostarczane wyroby Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji(chyba 

że inny termin nie został wskazany w niniejszym opisie) licząc od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Firma serwisująca sprzęt musi posiadać oddział serwisowy na terenie Warszawy.  

4. Wykonawca dostarcza do każdego dostarczonego sprzętu kartę gwarancyjne oraz 

instrukcję instalacji, użytkowania i obsługi. 

5. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.  

6. Wykaz przedmiotów: 

 

Pakiet nr 1 
 

Drukarki  

 Drukarka laser mono ilość 2 
Opis Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 32 MB 

 Taktowanie zegara 
procesora 

360 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX. 

 Rozdzielczość 1200 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 9 sekund 

 Minimalna szybkość druku 35 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

10 000 str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 250 ark.; 
1 podajnik ręczny na min. 50 ark. 

 Taca odbiorcza na min 250 arkuszy 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 
Emulacja lub standard Postscript Level 3. 

 Funkcje dodatkowe wydruk bezpośredni plików: PDF ( bez konieczności 
otwierania plików); 
język  kontrolera  drukarki  pozwalający  na  tworzenie i 
edytowanie formularzy elektronicznych przechowywanych 
w pamięci drukarki 

 Gramatura papieru 60-220q/m* 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 również w wersji 64-bit), Mac OS X 
minimum 10.2, Linux 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6, Letter 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką która 
zapewni wydrukowanie minimum 6 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu strony -  należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 



potrzebne do wydrukowania minimum 6 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu strony podając numer 
katalogowy produktu (materiału eksploatacyjnego) wraz 
jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 
9000 stron.; ilość wszystkich bębnów w komplecie z 
drukarką która zapewni wydrukowanie minimum 90 000 
stron czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony -  
należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 
potrzebne do wydrukowania minimum 90 000 stron 
czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony podając 
numer katalogowy produktu (materiału eksploatacyjnego) 
wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do 
wydrukowania 90 000 stron. 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane 
przez producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, 
min. 3 m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta drukarki - dokumenty 

 Wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego. Oświadczenie producenta sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku 
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy 
oferentem jest autoryzowany przedstawiciel producenta 
oświadczenia nie wymaga się. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 
Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 

 Drukarka laser kolor ilość 10 
Opis Drukarka laserowa kolorowa A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB 

 Taktowanie zegara 
procesora 

650 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0, 
wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 600 x 600 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 9 sekund 

 Czas wydruku pierwszej 
strony kolorowej 

max. 11 sekund 

 Minimalna szybkość druku 
w kolorze 

26 str. A4 / min. 

 Minimalna szybkość druku 
w czerni 

26 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

65 000 str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 500 ark.; 
1 podajnik ręczny na min. 100 ark. 

 Taca odbiorcza na min 250 arkuszy 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; Emulacja lub standard 
Postscript Level 3. 

 Gramatura papieru 60-200 g/m* 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 również w wersji 64-bit), MacOSX 



minimum 10.2, Linux 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6, Letter 

 Funkcje dodatkowe - wydruk bezpośredni plików: PDF ( bez konieczności 
otwierania plików); 

- wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności 
użycia komputera); 

- wbudowany serwer sieciowy zarządzany poprzez 
WWW. 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką która 
zapewni wydrukowanie minimum 2 500 stron kolorowych 
A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - 
należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 
potrzebne do wydrukowania minimum 2 500 stron 
kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej 
CMYK) podając numer katalogowy produktu (materiału 
eksploatacyjnego) wraz jego wydajnością oraz ilość 
potrzebną do wydrukowania 2 500 stron.; ilość wszystkich 
bębnów w komplecie z drukarką która zapewni 
wydrukowanie minimum 180 000 stron kolorowych A4 
CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 
potrzebne do wydrukowania minimum 180 000 stron 
kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej 
CMYK) podając numer katalogowy produktu (materiału 
eksploatacyjnego) wraz jego wydajnością oraz ilość 
potrzebną do wydrukowania 180 000 stron; 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, 
min. 3 m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta drukarki - dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 

 Wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego. Oświadczenie producenta sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku 
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy 
oferentem jest autoryzowany przedstawiciel producenta 
oświadczenia nie wymaga się. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 
Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 

 Urządzenie Wielofunkcyjne ilość 4 
Opis Urządzenie wielofunkcyjne A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB 

 Taktowanie zegara 
procesora 

660 MHz 

 Interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 1200x1200 dpi 

 Rodzielczość skanowania 600 x 600 dpi 

 Minimalna szybkość druku 28str. A4/min. 

 Czas nagrzewania od 
momentu włączenia 
zasilania: 

max. 15 sekund 



 Czas wydruku pierwszej 
strony 

max. 7 sekund 

 Gramatura papieru 60 - 220 g/m
2
 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

10 000str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 250 ark.; 
1 podajnik wielofunkcyjny na min. 50 ark. 

 automatyczny druk 
dwustronny ( dupleks 
sprzętowy) 

Posiada jako wyposażanie standardowe 

 automatyczny dwustronny 
podajnik dokumentów o 
pojemności min. 50 arkuszy 
A4. 

Posiada jako wyposażanie standardowe 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 
Emulacja lub standard Postscript Level 3. 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

MS Windows 2000/XP/2003 Server, Vista. 7 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6 

 Sieciowy serwer wydruku Wbudowany, zarządzany przez WWW. 

 Wbudowany skaner Kolorowy, sieciowy 

 Prędkość skanowania w 
pełnym kolorze 

min. 14 stron A4 na minutę 

 Prędkość skanowania 
czarno-białego 

min. 35 stron A4 na minutę 

 Format plików zapisywanych 
skanów 

TIFF, JPEG, PDF, XPS 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

toner - która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron 
czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. bęben - która 
zapewni wydrukowanie minimum 90 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu 
strony. 

 Tryby skanowania do pamięci USB, 
do email, 
do FTP, 
TWAIN, 
doSMB 
WSD 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane 
przez producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m; Patchcord kat.5, 
min. 3 m; Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Wykonawca składający ofertę ma obowiązek posiadać 
autoryzację producenta w zakresie serwisu oferowanego 
sprzętu oraz własne oddziały serwisowe na terenie kraju. 

 Wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego. Oświadczenie producenta sprzętu, że w 
przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 
Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego 
sprzętu – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 

 Skaner A3 ilość 3 
 format A3 

 typ skanera płaski/stolikowy 

 typ skanowania jednoprzebiegowy 



 obszar skanowania Wymiar strony A3 

 układ optyczny CCD 

 podajnik dokumentów Nie 

 rozdzielczość 1200x2400; 

 głębia koloru - Odcienie szarości; 12 bit; 
- Kolor: 48 bit 

 prędkość skanowania - Zdjęcie kolorowe 10x15 cm < 30 sek.; 
- OCR, A4 < 45 sek. 

 interfejs USB 2.0 

 kompatybilność Windows 2003/2000/XP/Me/98 (sterownik TWAIN) 

 oprogramowanie Oprogramowanie do edycji obrazów. 
Oprogramowanie OCR zgodne z punktem 4.5.3 w najnowszej 
dostępnej wersji polskojęzycznej. 

 kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. 

 gwarancja 24 miesiące 

 

Pakiet nr 2 

 Projektor multimedialny ilość 1 
Opis Projektor multimedialny (parametry minimalne) 

 Jasność 2600 AIMSI lumenów 

 Rozdzielczość 
podstawowa 

XGA (1024x768) 

 Rozdzielczość 
maksymalna 

HDTV (1920x1080) 

 Ilość pikseli 2,35 min. 

 Kontrast 1900:1 

 Minimalna przekątna 
obrazu 

64 cm 

 Maksymalna przekątna 
obrazu 

760 cm 

 Odległość projekcji 0,7-14,5 m 

 Wejścia komputerowe 1xHD-15PIN, 1xHDMI 

 Wyjście komputerowe 1xHD-15PIN 

 Wejście video 1 x chinch 

 Wejście S-video 1 x DIN 4-pin 

 Wejścia audio 3 wejścia audio 

 Wyjście audio 1 wyjście audio 

 Głośnik 1 x9 W  

 Zoom Optyczny 

 Poziom hałasu Max. 28 dB w trybie ekonomicznym pracy projektora 

 Żywotność lampy Min. 5000 godzin w trybie normalny pracy lampy (6000 w trybie 
ekonomicznym) 

 Funkcje dodatkowe Automatyczna i ręczna korekcja efektu trapezowego w pionie 
Min. +/-28 stopni 
Sterowanie projektorem po złączu RJ 45 i VGA (HD 15PIN) 
Złącze USB B i USB A 
Menu obsługi projektora w języku polskim, 
Auto wyłączanie projektora przy braku sygnału, 
Programowanie czasu wyłączania, 
Blokada panelu sterowania znajdującego się na projektorze 
uniemożliwiająca sterowanie projektorem (włączanie, 
wyłączenie, wybór źródła sygnału). 
Pilot z wbudowanym sterownikiem myszy komputerowej i 
wbudowanym wskaźnikiem laserowym 

 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta projektora – dokumenty 



potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta projektora z siedzibą na terenie 
Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem - dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. 

 Gwarancja producenta na 
projektor 

Min. 60 miesięcy (oświadczenie producenta projektora z 
siedzibą na terenie Polski dotyczące długości gwarancji na 
projektor dołączyć do oferty) 

 Gwarancja producenta na 
lampę 

Min. 12 miesięcy (oświadczenie producenta projektora z 
siedzibą na terenie Polski dotyczące długości gwarancji na 
lampę dołączyć do oferty) 

 


