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załącznik nr 3 do SIWZ 
nr postępowania: BZP.242.8.2018.BD 

 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie trzech dziełowych 

skanerów do formatu A2 wyposażonych w komputerową stację obsługi, przeznaczonych 

do digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, w ramach projektu POPC.02.03.01-

00-0004/17 „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych 

zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. 

lp. kryteria techniczne parametry wymagane 

1 Rodzaj skanera 

Skaner dziełowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym 

obiektem przeznaczony do masowej digitalizacji obiektów 

bibliotecznych i archiwalnych. 

2 Obszar skanowania Min. A2, tj. 594×420 mm 

3 Rejestracja obrazu Przetwornik matrycowy min. 70 MPx. 

4 Minimalna głębia bitowa 24 bity - kolor, 8 bitów - skala szarości 

5 
Minimalna rozdzielczość optyczna 

dla całego obszaru stołu A2 
400 x 400 dpi 

6 Zgodność kolorystyczna ΔE < 5 zgodnie ze standardami Metamorfoze i FADGI 

7 
Wymagany format zapisu pliku 

wyjściowego 
TIFF wraz z osadzonym profilem ICC, JP2, JPEG 

8 Podgląd kołyski skanera Podgląd kołyski skanera w czasie rzeczywistym. 

9 Regulowany stół skanera 

Stół skanera w postaci kołyski z dwoma szalkowymi pulpitami 

dopasowującymi się do grubości skanowanego obiektu z 

regulacją rozsuwania pulpitów w poziomie i pionie. 

10 Ustawienia ostrości Skaner powinien posiadać automatyczną regulację ostrości. 

11 Szyba dociskowa 
Szyba szklana z opcją skanowania bez docisku płyty szklanej 

(bez konieczności dokonywania demontażu płyty). 

12 Stół dokumentowy 
Dwudzielny przystosowany do skanowania dokumentów 

oprawionych. 



 

str. 2 z 3 

 

13 Głębia ostrości Min. 35 mm 

14 Obsługiwana grubość książek Min. 100 mm 

15 Oświetlenie 
Oświetlenie zimne, bez promieniowania UV i IR włączane 

automatycznie tylko na czas ekspozycji. 

16 Sterowanie 
Sterowanie ręczne poprzez funkcje w oprogramowaniu 

komputera oraz poprzez zewnętrzny przycisk nożny lub ręczny. 

17 Cechy oprogramowania 64-bitowe w polskiej wersji językowej. 

18 Umiejscowienie monitora Monitor powinien być umieszczony obok skanera. 

19 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, 

- wybór rozdzielczości skanowania z możliwością przełączania w ramach 

zadania, 

- ręczne kadrowanie i podział obrazu przy skanowaniu książek, 

- automatyczny oraz ręczny podział na prawą i lewą stronę, 

- korekcję obrazu: jasności, kontrastu, prostowanie, 

- szablonowanie i automatyczną inkrementację nazw plików; 

- zapis obrazów w formatach: JPEG, TIFF, 

- dodawanie metadanych do skanowanych obiektów, w tym zapis 

metadanych EXIF, 

- obsługę profili kolorów ICC, 
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20 Stacja robocza 

Dedykowana zewnętrzna komputerowa stacja obsługi skanera. 

Minimalne parametry stacji: 

- Dysk obsługujący system operacyjny: SSD SATA min 500 GB, 

- Dodatkowy dysk twardy: min 2 TB 7200 obr./min, 

- Pamięć RAM: min. 16 GB 

Komunikacja: 

- ilość złącz wystarczająca do jednoczesnej pracy skanera i pracy w sieci 

lokalnej 

- Porty USB: min 4 porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu) 

- podłączenie do sieci w standardzie Gigabit Ethernet, typ złącza: RJ-45 

Podzespoły: klawiatura i mysz USB. 

Monitor: matryca IPS, przekątna min. 24 cali, złącze DisplayPort. 

Minimalne parametry stacji powinny odpowiadać parametrom 

zalecanym przez producenta skanera. 

21 Oznaczenie CE 
Dostarczony sprzęt elektryczny musi spełniać wymogi niezbędne do 

oznaczenia znakiem CE lub równoważnym. 

22 
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. 

23 Gwarancja co najmniej 24 miesiące,  zgodnie ze złożoną ofertą. 

24 Miejsce świadczenia serwisu Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu. 

 

 

 

 

 


