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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania i rozliczania 
druku 
 

1. Urządzenie wielofunkcyjne MFP typ 1 – 1 szt. 

Lp. Parametr Charakterystyka 
1. Funkcje urządzenia Drukowanie ,skanowanie, kopiowanie 

2. Technologia druku  Kolorowy druk laserowy 

3. Prędkość drukowania, 
kopiowania 

Co najmniej 22 strony A4/min w trybie automatycznym 
dwustronnym 

4. Źródła podawania 
papieru 

Źródła podawania papieru: - 2 uniwersalne kasety (A5-A3 lub 
(A6-A4 i A6-SRA3)) na 500 arkuszy, - podajnik ręczny na 
min. 100 ark. papieru 

5. Gramatura papieru 60-250 g/m2 

6. Rozdzielczość 
drukowania 

Co najmniej 1200x600 dpi 

7. Podajnik dokumentów Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na minimum 
100 arkuszy w formatach A6-A3, do 120g/m2 

8. Format kopii Od A5 do A3 

9. Rozdzielczość 
kopiowania 

Co najmniej 600x600 dpi 

10. Czas nagrzewania 
(uruchomienia) 

nie dłużej niż 25 sek. 

11. Czas uzyskania 
pierwszej kopi w kolorze 

Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze: - nie dłużej niż 10 
sek przy podawaniu oryginału za pomocą podajnika 
dokumentów, - nie dłużej niż 9 sek dla oryginału leżącego na 
szybie. 

12. Ilość kopii 1 - 999 kopii 

13. Wbudowany twardy dysk minimum 200 GB 

14. Skalowanie (zoom) W zakresie co najmniej 25-400% 

15. Panel operatora 

- Kolorowy ekran dotykowy w języku polskim,  
- Możliwość indywidualnego definiowania najczęściej 
używanych funkcji (np. kopiowanie dowodu osobistego), ikon 
i przycisków dotykowych, 
- Funkcja podglądu zapisanych dokumentów na dysku 
twardym urządzania krótkim opisem (nazwa, format, 
wielkość itp.), podgląd możliwy tylko dla właścicieli 
dokumentów.  
- Funkcjonalność przeglądania listy oczekujących zadań w 
kolejce drukowania z możliwością wyboru do druku, 
- Czytnik kart zbliżeniowych zgodnych ze standardem 
ISO/IEC 14443 

16. Logowanie użytkownika Za pomocą kodu pin oraz karty zbliżeniowej typu Mifare, 
opisanej w punkcie 5 



KZp.2730.27.19 
 

17. Interfejsy komunikacyjne - Ethernet 10/100/1000Base-T 
- 2 x USB działające równolegle i niezależnie od siebie. 

18. Obsługiwane protokoły 
sieciowe 

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; IPP; SNMP; SMTP, HTTP; 
HTTPS 

19. Obsługiwane systemy 
operacyjne 

MS Windows 7 i nowsze, Windows Server 2008 i nowsze. 

20. Funkcje druku 
- drukowanie z sieci 
- drukowanie z pamięci USB  
- obsługa języków: PCL6, PostScript3, XPS 

21. Funkcje skanowania 

- skanowanie pełno-kolorowe 
- skanowanie do: SMB, FTP, e-mail, TWAIN, USB, 
wewnętrzna skrzynka dokumentów 
- formaty plików: co najmniej TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

22. Obciążalność, wydajność 
- zalecana przez producenta obciążalność urządzenia co 
najmniej 10000 stron, 
- wydajność tonerów kolorowych na co najmniej 20000 stron 

23. Wydruki poufne 
I zabezpieczenia  

- Wymuszanie logowania użytkowników na urządzeniu przed 
drukowaniem i kopiowaniem za pomocą karty zbliżeniowej 
oraz numeru PIN w integracji z systemem zarządzania 
wydrukiem,  
- Możliwość uwierzytelniania użytkowników urządzenia za 
pomocą kont w bazie lokalnej urządzenia, w centralnym 
kontrolerze usług katalogowych oraz w bazach 
użytkowników obsługiwanych przez system zarządzania 
wydrukiem, 
- Możliwość przydzielania limitów wydruków, kopii dla 
użytkowników, 
- Możliwość ograniczania ilości lub uniemożliwianie 
wykonywania wydruków kolorowych wybranych 
użytkowników, 
- Wydruk poufny – wykonany przez urządzenie po 
zalogowaniu użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej lub 
numeru PIN, 
- Zliczanie wszystkich wykonywanych kopii oraz wydruków 
wysyłanych do urządzenia przez sieć oraz z pamięci USB, 
- Urządzenie musi pracować pod kontrolą systemu 
zarządzania wydrukiem opisanym w punkcie 3. 

24. Wyposażenie dodatkowe 
- podstawa kopiarki na kółkach ułatwiających 
przemieszczanie urządzenia 
- Kabel Ethernet kategorii 6 o długości co najmniej 2 m, 

25. Instalacja urządzenia 

Wykonawca lub inny wskazany podmiot zainstaluje i 
uruchomi urządzenie wraz z oprogramowaniem 
zarządzającym w miejscu eksploatacji oraz przeszkoli co 
najmniej 2 administratorów Zamawiającego w zakresie 
zarządzania drukarkami, użytkownikami, raportowania 
wykonanych operacji drukowania, skanowania, kopiowania  

26. Warunki gwarancji Co najmniej 24 miesiące 
Naprawa urządzenia w miejscu eksploatacji 

 
 

2. Urządzenie wielofunkcyjne MFP typ 2 – 2 szt. 
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Lp. Parametr Charakterystyka 
1. Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie 

2. Technologia druku  Monochromatyczny druk laserowy 

3. 
Prędkość 
drukowania, 
kopiowania 

Co najmniej 22 strony A4/min w trybie automatycznym 
dwustronnym 

4. Źródła podawania 
papieru 

- 2 uniwersalne kasety (A5-A3) na 500 arkuszy 
- podajnik ręczny na min. 100 ark. papieru 

5. Gramatura papieru 60-250 g/m2 

6. Rozdzielczość 
drukowania 

Co najmniej 1200x600 dpi 

7. Podajnik 
dokumentów 

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na minimum 100 
arkuszy w formatach A6-A3, do 120g/m2 

8. Format kopii Od A5 do A3 

9. Rozdzielczość 
kopiowania 

Co najmniej 600x600 dpi 

10. Czas nagrzewania 
(uruchomienia) 

nie dłużej niż 25 sek. 

11. Czas uzyskania 
pierwszej kopi 

nie dłużej niż 9 sek.  

12. Ilość kopii 1 - 999 kopii 

13. Wbudowany twardy 
dysk 

minimum 200 GB 

14. Skalowanie (zoom) W zakresie co najmniej 25-400% 

15. Panel operatora 

- Kolorowy ekran dotykowy w języku polskim,  
- Możliwość indywidualnego definiowania najczęściej używanych 
funkcji (np. kopiowanie dowodu osobistego), ikon i przycisków 
dotykowych, 
- Funkcja podglądu zapisanych dokumentów na dysku twardym 
urządzania krótkim opisem (nazwa, format, wielkość itp.), podgląd 
możliwy tylko dla właścicieli dokumentów.  
- Funkcjonalność przeglądania listy oczekujących zadań w kolejce 
drukowania z możliwością wyboru do druku, 
- Czytnik kart zbliżeniowych zgodnych ze standardem ISO/IEC 
14443 

16. Logowanie 
użytkownika 

Za pomocą kodu pin oraz karty zbliżeniowej typu Mifare, opisanej 
w punkcie 5 

17. Interfejsy 
komunikacyjne 

- Ethernet 10/100/1000Base-T 
- 2 x USB działające równolegle i niezależnie od siebie. 

18. Obsługiwane 
protokoły sieciowe 

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; IPP; SNMP; SMTP, HTTP; HTTPS 

19. Obsługiwane 
systemy operacyjne 

MS Windows 7 i nowsze, Windows Server 2008 i nowsze. 

20. Funkcje druku 
- drukowanie z sieci 
- drukowanie z pamięci USB  
- obsługa języków: PCL6, PostScript3, XPS 
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21. Funkcje 
skanowania 

- skanowanie pełno-kolorowe 
- skanowanie do: SMB, FTP, e-mail, TWAIN, USB, wewnętrzna 
skrzynka dokumentów 
- formaty plików: co najmniej TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

22. Obciążalność, 
wydajność 

- zalecana przez producenta obciążalność urządzenia co najmniej 
10000 stron, 
- wydajność tonera co najmniej 20000 stron 

23. Wydruki poufne 
I zabezpieczenia  

- Wymuszanie logowania użytkowników na urządzeniu przed 
drukowaniem i kopiowaniem za pomocą karty zbliżeniowej oraz 
numeru PIN w integracji z systemem zarządzania drukiem,  
- Możliwość uwierzytelniania użytkowników urządzenia za pomocą 
kont w bazie lokalnej urządzenia, w centralnym kontrolerze usług 
katalogowych oraz w bazach użytkowników obsługiwanych przez 
system zarządzania wydrukiem, 
- Możliwość przydzielania limitów wydruków, kopii dla 
użytkowników, 
- Możliwość ograniczania ilości lub uniemożliwianie wykonywania 
wydruków wybranych użytkowników, 
- Wydruk poufny – wykonany przez urządzenie po zalogowaniu 
użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej lub numeru PIN, 
- Zliczanie wszystkich wykonywanych kopii oraz wydruków 
wysyłanych do urządzenia przez sieć oraz z pamięci USB, 
- Urządzenie musi pracować pod kontrolą systemu zarządzania 
wydrukiem opisanym w punkcie 3. 

24. Wyposażenie 
dodatkowe 

- podstawa kopiarki na kółkach ułatwiających przemieszczanie 
urządzenia 
- Kabel Ethernet kategorii 6 o długości co najmniej 2 m, 

25. Instalacja 
urządzenia 

Wykonawca lub inny wskazany podmiot zainstaluje i uruchomi 
urządzenie wraz z oprogramowaniem zarządzającym w miejscu 
eksploatacji oraz przeszkoli co najmniej 2 administratorów 
Zamawiającego w zakresie zarządzania drukarkami, 
użytkownikami, raportowania wykonanych operacji drukowania, 
skanowania, kopiowania  

26. Warunki gwarancji Co najmniej 24 miesiące 
Naprawa urządzenia w miejscu eksploatacji 

 
 

3. Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  
Oprogramowanie przeznaczone do kontrolowania pracy urządzeń wielofunkcyjnych 
wykonujących zadania drukowania, kopiowania i skanowania wykonywanych przez 
uwierzytelnionych użytkowników. 

2.  

System musi kontrolować pracę urządzeń MFP dostarczanych w ramach niniejszego 
zamówienia oraz posiadanych przez Zamawiającego 7 urządzeń MFP Konica Minolta 
Bizhub 283, pracujących obecnie pod kontrolą systemu YSoft SafeQ w wersji 3.6.2. 
Istniejące urządzenia należy doposażyć czytnikami kart zbliżeniowych Mifare 
opisanymi w punkcie 4. 
Komunikacja między systemem a kontrolowanymi urządzeniami musi być szyfrowana 
za pomocą protokołów SSL 
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3.  

System musi kontrolować zadania, rozliczać pracę i uwierzytelniać użytkowników w 
oparciu o kilka baz danych użytkowników w tym bazę danych ActiveDirectory oraz 
wewnętrzną bazę systemu zarządzania drukiem z możliwością podziału na wiele grup 
użytkowników. 
Konta użytkowników w lokalnej bazie systemu zarządzania wydrukiem powinny być 
automatycznie zakładane po poprawnym zalogowaniu w uczelnianym systemie 
jednokrotnego logowania typu CAS za pomocą protokołu SAML1.1, 
lub Wykonawca, udostępni Zamawiającemu informacje o metodzie (zapytania, skrypty 
itp.) które pozwolą na automatyzacje procesu zakładania kont za pomocą 
aplikacji Zamawiającego, lub dostępna będzie funkcjonalność wczytywania 
danych użytkowników z plików tekstowych (np. w formacie CSV). 

4.  

System musi umożliwiać: 
- korzystanie z dowolnej metody wydruku/kopiowania/skanowania obsługiwanej przez 
kontrolowane urządzenia, 
- rozliczenie z dokładnością do użytkownika wydruków przychodzących do 
poszczególnych urządzeń z kolejki wydruku, 
- wydruki wysłane do kolejki, ale nie wydrukowane (np. usunięte) nie mogą być 
zliczane, 
- rozliczenie na poziomie użytkownika wykonanych wydruków/kopii/skanów w 
formatach A4 i A3, które fizycznie wykonało urządzenie MFP  
- rejestrację nazw prac drukowanych przez użytkowników na urządzeniach MFP, 
niezależnie od źródła wydruku, 
- rejestrować liczbę stron dokumentów, jak również czas, w którym zostały fizycznie 
wydrukowane, 
- rejestrowanie oraz raportowanie logowania użytkowników do urządzeń 
kontrolowanych MFP, 
- prezentację liczby wykonanych wydruków/kopii/skanów wraz z ich kosztami w 
podziale na grupy użytkowników oraz w zadanych przedziałach czasowych, 
- tworzenie samodzielnych raportów przez użytkowników z własnych operacji na 
urządzeniach MFP, po zalogowaniu się za pomocą przeglądarki internetowej, 
- definiowanie różnych poziomów uprawnień dla osób wykonujących czynności 
administracyjne. 
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5.  

System musi zarządzać wydrukiem centralnym na kontrolowanych urządzeniach MFP i 
umożliwiać: 
- wydruk dokumentu na dowolnym urządzeniu kontrolowanym przez system po 
zalogowaniu użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej lub podaniu numeru PIN 
(wydruk chroniony), 
- przyjmowanie zadań wydruków użytkowników zalogowanych do lokalnej bazy usług 
katalogowych, bez konieczności dodatkowego uwierzytelniania, 
- przyjmowanie zadań wydruków użytkowników nie zalogowanych do lokalnej bazy 
usług katalogowych wysyłanych w postaci załączników do wiadomości email na 
wskazane adresy, rozpoznawanie właściciela wydruku za pomocą adresu nadawcy 
wiadomości  
lub wydruki wysyłane za pomocą panelu użytkownika dostępnego za pomocą 
przeglądarki internetowej (wymagana obsługa plików w formatach co najmniej doc, 
docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg), 
- wydruk monochromatyczny dokumentu kolorowego skierowanego na urządzenie 
czarno-białe, 
- przegląd oczekujących w kolejce zadań po zalogowaniu użytkownika na urządzeniu 
MFP (za pomocą karty zbliżeniowej lub numeru PIN) z możliwością wybrania zadań do 
druku, 
- usunięcie wydruku z kolejki po zalogowaniu użytkownika na swoje konto za pomocą 
przeglądarki internetowej, 
- automatyczne usuwanie niezrealizowanych zadań z kolejki po okresie ustawionym 
przez administratora (np. 5 dni), 
- ustawianie limitu wydruków w okresie czasu (np. na miesiąc) z możliwością 
indywidualnej zmiany przez użytkownika uprawnionego. 

6.  

System musi zapewniać możliwość rozliczania wydruków płatnych z funkcjami:  
- rozdzielania wydruku na płatny i bezpłatny w zależności od grupy, w której znajduje 
się użytkownik, 
- wprowadzania niezależnych od siebie cen za wydruk/kopie w formatach A4 mono, A3 
mono, A4 kolor, A3 kolor, 
- rozliczania zrealizowanych wydruków lub kopii wg aktualnych cenników, 
- przedpłaconych kont wirtualnych z możliwością doładowywania za pomocą 
operatorów płatności elektronicznych typu PayPal lub Przelewy24 (Uwaga! 
Wykonawca dokona właściwej integracji po zawarciu umowy przez Zamawiającego w 
odpowiednim operatorem płatności), 
- rozliczania użytkowników z wpłacanych kwot, drukowania potwierdzeń doładowań 
pieniężnych, wysyłania potwierdzeń doładowań na zarejestrowane adresy mailowe 
użytkowników. 

7.  

System powinien udostępniać panel administratora pozwalający na :  
- konfigurację urządzeń MFP  
- konfigurację parametrów związanych z rozliczaniem wydruków płatnych i 
bezpłatnych, 
- monitorowanie urządzeń w zakresie: dostępność urządzenia w sieci, wystąpienie 
alarmów i błędów,  
- monitorowanie stanu materiałów eksploatacyjnych takich jak koniec tonera, koniec 
papieru,  
- zgłaszania błędów wymagających interwencji serwisu, 
- przydzielanie opiekuna dla pojedynczego urządzenia lub grupy 

8.  

Wykonawca lub inny wskazany podmiot zainstaluje oprogramowanie w środowisku 
wskazanym przez administratora Zamawiającego oraz zintegruje nowe i posiadane 
urządzenia Konica Minolta Bizhub 283. Ponadto wykonawca przeszkoli co najmniej 2 
administratorów Zamawiającego w zakresie monitorowania, administrowania, 
diagnozowania i usuwania podstawowych problemów związanych z eksploatacją 
systemu zarządzania wydrukiem. 
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9.  

Wsparcie producenta oprogramowania przez okres co najmniej 3 lat. Wsparcie 
producenta powinno pozwalać co najmniej na aktualizację oprogramowania oraz 
możliwość zgłaszania problemów technicznych za pomocą  dedykowanego serwisu 
internetowego 

 
4. Czytniki kart zbliżeniowych Mifare - 7 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  

Czytniki kart zbliżeniowych z interfejsem zbliżeniowym w standardzie ISO/IEC 
14443 - Mifare przeznaczone do trwałego montażu na lub w obudowie kopiarki 
Konica Minolta Bizhub 283 
Montaż powinien uniemożliwiać odłączenie czytnika przez osoby 
nieuprawnione. 

2.  

Wymagana pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia   Konica 
Minolta Bizhub 283 posiadanych przez Zamawiającego (Należy dostarczyć 
aktualizację oprogramowania kopiarki jeżeli będzie wymagana). 
Wymagana pełna kompatybilność oprogramowaniem do zarządzania 
wydrukiem dostarczanym w ramach niniejszego zamówienia. 

3.  Wykonawca zainstaluje czytniki w urządzeniach Zamawiającego oraz dokona 
integracji z dostarczanym systemem zarzadzania wydrukiem. 

4.  Gwarancja co najmniej 24 miesiące 
 

5. Karty zbliżeniowe 250 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności 
1.  Karty zbliżeniowe Mifare Classic 1k (13,56 MHz), ISO/IEC 14443  

2.  Format karty ISO/IEC 7810 ID-1 (85,60 × 53,98 mm) 

3.  Kolor biały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


