
str. 1 z 3 

 

Postępowanie nr BZP.2410.17.2018.EH 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania dla sprzętu 

i oprogramowania 

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu 

komputerowego, skanerów oraz oprogramowania przeznaczonego do digitalizacji i opracowania 

materiałów archiwalnych w ramach projektu „Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 

1661-1946” 0170/NPRH6/H11/85/2018 dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Lp. Przedmiot dostawy / 
kryteria Wymagane parametry 

Liczba 
sztuk 

1 Skaner dziełowy Skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad 
skanowanym obiektem. Urządzenie powinno zapewniać 
realizację procesu digitalizacji bez konieczności jego obsługi 
za pomocą dołączonego komputera zewnętrznego z 
możliwością zapisu plików wynikowych na nośnikach 
zewnętrznych lub na wskazanym udziale sieciowym. 
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1.1 Obszar skanowania Min. A2, tj. 594×420 mm 

1.2 Wymagana 
rozdzielczość optyczna 
dla całego obszaru stołu 
A2 Min. 400 ppi 

1.3 Głębia bitowa 24 bity - kolor, 8 bitów - skala szarości 

1.4 Wymagany format 
zapisu pliku wyjściowego TIFF wraz z osadzonym profilem ICC, JPEG 

1.5 Rejestracja obrazu Urządzenie powinno umożliwiać zapis obrazu obu pagin 
rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania. 
Rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i 
zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego 
obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które do 
zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieła 
wymagają dwóch (lub więcej), niezależnych cykli 
skanowania. 

1.6 Szyba dociskowa Szyba szklana z opcją skanowania bez docisku płyty 
szklanej. 

1.7 Stół roboczy Stół przystosowany do skanowania dokumentów 
oprawionych, poszytów oraz luźnych kart. 

1.8 Obsługiwana grubość 
książek do 10 cm 

1.9 Oświetlenie Oświetlenie zimne, bez promieniowania UV i IR oświetlające 
wyłącznie skanowany fragment obiektu lub włączane 
automatycznie tylko na czas ekspozycji. 

1.10 Sterowanie Sterowanie ręczne poprzez funkcje w oprogramowaniu 
komputera oraz poprzez zewnętrzny interfejs ręczny lub 
nożny. 

1.11 Oprogramowanie Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. 
Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w 
języku polskim. 
Oprogramowanie musi umożliwiać: 
- wybór trybu skanowania – czarno-biały, odcienie szarości, 
kolor, 
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- wybór rozdzielczości skanowania, 
- ręczne kadrowanie i podział obrazu przy skanowaniu, 
- szablonowanie i automatyczną inkrementację nazw plików; 
- dodawanie metadanych do skanowanych obiektów, w tym 
zapis metadanych EXIF, 
- obsługę profili kolorów ICC, 

1.12 Oznaczenie CE Dostarczony sprzęt elektryczny musi spełniać wymogi 
niezbędne do oznaczenia znakiem CE. 

1.13 Dostosowanie do 
niepełnosprawności 

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawa zamówień 
publicznych, Zamawiający wymaga adekwatnie do 
przedmiotu zamówienia zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

1.14 Gwarancja Min. 24 miesiące lub dłużej, zgodnie ze złożoną ofertą. 

1.15 Instrukcja Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w 
języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik 
użytkownika oprogramowania). 

1.16 Obsługa skanera Możliwość wykonania kalibracji systemu we własnym 
zakresie 

1.17 Migracja stanowiska do 
digitalizacji 

Możliwość transportu skanera we własnym zakresie bez 
utraty gwarancji po uprzednim przeszkoleniu osób 
wskazanych przez Zamawiającego. 

2 Skaner płaski graficzny 
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2.1 wymagany format A3 

2.2 Gęstość optyczna 3,8 Dmax 

2.3 Głębia kolorów 48 Bit Kolor 

2.4 Rozdzielczość 
skanowania 2.400 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo) 

2.5 Źródło światła IR LED z funkcją natychmiastowej gotowości do pracy 

2.6 Formaty zapisu plików TIFF, JPEG, 

2.7 Kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS 
10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 
x64, Windows 8 (32/64 bit) 

2.8 Złącze USB 2.0 lub nowsze 

 Oprogramowanie Oprogramowanie wraz z wzorcem kolorystycznym do 
kalibracji skanera 

3 Komputer stacjonarny 
graficzny 
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3.1 Procesor Procesor osiągający co najmniej 10000 punktów w teście 
Passmark CPU Mark 

3.2 Dysk Twardy 1) SSD: pojemność min. 500 GB, 
2) HDD: pojemność min. 3 TB 

3.3 Płyta główna - zintegrowana karta sieciowa 
- zintegrowana karta muzyczna  
- 2 x PCIe 3.0/2.0  
- 6 x port SATA 6Gb/s 

3.4 Pamięć - Pojemność: min. 16 GB, 
- Wolne złącza pamięci: min. 2 

3.5 Karta graficzna osiągająca co najmniej 8000 punktów w teście PassMark 
GPU 

3.6 Pamięć karty graficznej min 8GB 

3.7 Napęd optyczny DVD-RW 
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3.8 Złącza zewnętrzne min. 4 x USB– tył, min. 2 x USB – panel frontowy, wyjście 
słuchawkowe - panel frontowy, wejście na mikrofon – panel 
frontowy, czytnik kart SD,MMC,CF,SM – panel frontowy 
 
Obudowa: ATX – zasilacz min 600W 

3.9 System operacyjny System operacyjny 64 bitowy przeznaczony do użytku w 
firmie (wersja Professional). 

4 Monitor 
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4.1 Rodzaj panelu IPS 

4.2 Wielkość ekranu min. 27" 

4.3 Proporcje obrazu 16:9 

4.4 Rozmiar plamki max. 0.18 

4.5 Jasność [cd/m²] min. 350 

4.6 Kontrast min 1000:1 

4.7 Kąty widzenia min. 170 poziomo / 170 pionowo 

4.8 Obsługiwane 
rozdzielczości Min. 2560 x 1440 

4.9 Wejścia sygnałowe DVI-D 24 pin, DisplayPort, HDMI 

5 Oprogramowanie OCR 
do rozpoznawania 
tekstu 

Oprogramowanie do zastosowań profesjonalnych, 
umożliwiające zaawansowane rozpoznawanie tekstu 
posiadający m.in. poniższe funkcje: 
- tworzenie dokumentów PDF 
- edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu 
- pobieranie tekstu i tabel 
- zarządzanie metadanymi 
- obsługa wielu języków rozpoznawania w tym języki: polski, 
ukraiński, rosyjski 
- formaty zapisu: DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, 
EPUB, FB2, 
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6 Pakiet 
oprogramowania 
graficznego 

Pakiet oprogramowania zawierający co najmniej: 
- możliwość przetwarzania i profesjonalnej pracy z obrazami 
cyfrowymi w formatach TIFF, JPEG, PNG, 
- funkcje wsadowego przetwarzania obrazów cyfrowych z 
możliwością tworzenia własnych scenariuszy procesu 
wsadowego, 
- funkcje obsługujące zarządzanie kolorem, 
- licencja, wsparcie i serwis techniczny pakietu 
oprogramowania powinien być zapewniony na okres min. 5 
lat, 
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7 Oprogramowanie do 
zarządzania plikami 

Zaawansowany menadżer plików: 
- dwupanelowy interfejs (poziomy lub pionowy), 
- wersja 64-bitowa, 
- możliwość definiowania własnych kolumn z dodatkowymi 
informacjami o plikach, 
- narzędzie wielokrotnej zamiany nazw wielu plików naraz wg 
zadanych reguł, 
- zaawansowane kopiowanie i przenoszenie, 
- wyszukiwanie duplikatów plików, 
- synchronizacja katalogów (i podkatalogów), 
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8 Gwarancja Wymagana gwarancja na sprzęt wymieniony w pkt. 2 - 4 i na 
oprogramowanie (pkt 5 - 7) minimum 24 miesiące.  

 

 


