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BZP.2410.22.2019.AB 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie trzech skanerów do 
mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe stacje obsługi z funkcjonalnością 
czytnika czytelnianego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 

Lp. Przedmiot dostawy / 
kryteria Wymagane parametry 

Liczba 
zestawów 

1 Skaner wraz z 
komputerową stacją 
obsługi 

Skaner do mikrofilmów i mikrofisz 
wyposażonych w komputerową stację obsługi z 
funkcjonalnością czytnika czytelnianego. 

3 

2 
Rodzaje skanowanych 
materiałów 

Filmy pozytywowe i negatywowe 16 oraz 35mm 
archiwizowane w szpulach do 30m, mikrofisze 
o wymiarach 10,5x14,8 cm, 

3 Wymagana rozdzielczość 
optyczna dla klatki 
24x36xmm 

600 dpi 

4 Wymagana głębia 
bitowa 

8 bitów - skala szarości 

5 Wymagany format 
zapisu pliku 
wyjściowego 

TIFF , JPG2000, JPEG, PDF, PDF wielostronicowy 

6 Oświetlenie Oświetlenie LED 

7 
Sterowanie 

Sterowanie ręczne poprzez funkcje w 
oprogramowaniu komputera. 

8 Cechy oprogramowania 64-bitowe. 

9 

Oprogramowanie 

Stanowiska (skaner, komputer, monitor) musi 
być dostarczony wraz z oprogramowaniem, 
którego interfejs będzie dostosowany do obsługi 
przez czytelników BUWr. 
 
Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać: 
- wybór rozdzielczości skanowania, 
- korekcję obrazu: jasności, kontrastu, 
prostowanie, 
- zapis obrazów w formatach opisanych w pkt.5 
OPZ. 
- dodawanie metadanych do skanowanych 
obiektów, w tym zapis metadanych EXIF, 

10 
Komputerowa stacja 
obsługi 

Stacja komputerowa dedykowana do obsługi 
skanera stanowiącego opisywany przedmiot 
zamówienia z uwzględnieniem poniższych cech: 

11 
Dysk twardy 

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

12 Pamięć RAM - Pojemność: min. 8 GB,  
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13 Złącza zewnętrzne 
zestawu 

min 4 x USB na panelu frontowym, 

14 
System operacyjny 

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

15 
Monitor 

Monitor stanowiący część stacji komputerowej 
z uwzględnieniem poniższych cech: 

16 Rodzaj panelu IPS 

17 Wielkość ekranu min. 27" 

18 Obsługiwane 
rozdzielczości 

max. 3840 x 2160 

19 
Złącza zewnętrzne 

1 x HDMI;  
1 x DisplayPort; 

22 
Oznaczenie CE 

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

 

 

1. Dostawca przeszkoli personel Zamawiającego (do 15 osób) w zakresie obsługi 

zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający 

wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

3. Gwarancja min. 24 miesiące lub dłużej, zgodnie ze złożoną ofertą. 

 


