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CZĘŚĆ  8                  Załącznik nr 1.8 

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, A3 z automatycznymi usługami sieciowymi  - 1 szt.                       

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Urządzenie 
wielofunkcyjne: 

UW-CZ8 

Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe A3  
z usługami sieciowymi  

TYP oferowany: ………………………………… 

Producent: ………………………………............ 

  Minimalne parametry wymagane 
Faktyczne parametry oferowanych urządzeń 

(nie gorsze, niż wymagane) 

 Typ urządzenia 
wielofunkcyjnego 

Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe A3 z 
automatycznymi usługami sieciowymi  

 

 Typ druku laserowy, kolorowy  

 Prędkość kopiowania / 
drukowania 

min.22 str. A4 /min. w pełnym kolorze i  mono min. 14 str. A3 /min. w 
pełnym kolorze i  mono 

 

 Interfejsy: karta sieciowa 10/100/1000 Base-T Ethernet , min.  1 x USB 2.0  

 Język opisu strony min. PCL 6c i emulacja PS3, XPS  

 Pamięć zainstalowana min. 2 GB + dysk min. 250 GB  

 Rozdzielczość kopiowania, 
skanowania 

min. 600 x 600 dpi,   

 
Podstawowe funkcje 
urządzenia 

 Drukowanie 

 Kopiowanie 

 Skanowanie 

 

 Rozdzielczość drukowania min. 1200 x 600 dpi   

 Normatywny cykl pracy 
(miesięcznie, format A4) 

do max. 80000 str.  
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 Prędkość skanowania 
sieciowego 

do 70 str. / min A4 w kolorze (300 dpi)  

 

Tryb skanowania 

Network TWAIN, w tym skanowanie do: 

 do FTP, 

 do SMB,  

 do USB,  

 do e-maila. 

 

 Formaty plików skanowania JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS  

 Formaty papieru: zakres od A6 – SRA3 oraz banery max. 297 x 1200 mm  

 Szuflady uniwersalne min 2 szt. z formatami A5-A3 na 500 arkuszy każda  

 Podajnik ręczny na min. 150 arkuszy  

 Duplex Automatyczny w drukowaniu i kopiowaniu  

 
ADF 

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na min 100 
arkuszy 

 

 
Zakres gramatur papieru 

min.: 70-250 g/m2  (z wszystkich szuflad w maszynie, w 
automatycznym dupleksie, podajniku ręcznym ) 

 

 

Finiszer 

Wewnętrzny 

Zszywanie do 50 arkuszy, maks. poj. odbiorcza do 3,300 arkuszy 

Moduł dziurkowania (dziurkowanie 2 lub 4 otwory, auto przełączanie) 

Moduł broszurowania (tworzenie broszur, składanie na pół, składanie 
w list prac) 

 

 
Podstawa 

Podstawa oryginalna, producenta , metalowa na kółkach z 
drzwiczkami 

 

 Panel sterowania Panel obsługi: LCD, kolorowy, dotykowy, w języku polskim   

 Osprzęt wymagany w zestawie Komplet kabli i sterowników na CD  

 
Materiały eksploatacyjne 
wymagane w zestawie 

W komplecie oryginalne bębny,  tonery producenta urządzenia o  
wydajności każdy min. 25 000 stron A4 (każda składowa CMYK) przy 
5% pokryciu 

 

 
Funkcje urządzenia w 
standardzie : 

Funkcja sortowania elektronicznego  

Funkcja skanowania do pliku i automatycznego przesyłania z 
wykorzystaniem poczty e-mail 

 

 Zarządzanie skrzynkami 
użytkownika 

 Obsługa min. 1000 kont użytkowników  

 Zarządzanie użytkownikami w zakresie drukowania i skanowania 
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 Przechowywanie dokumentów – do 3000 dokumentów 

 Inne funkcje Funkcja standardowa w maszynie blokowania wydruków kolorowych i 
ustawiania limitów na druk kolorowych dla użytkowników  

Powiększenie 25-400% 

 

    

 Zgłoszenia serwisowe Możliwość zgłoszenia usterek i problemów bezpośrednio z panelu 
urządzenia, wykonywane przez użytkowników lub administratorów do 
osoby odpowiedzialnej za opiekę serwisową z możliwością załączenia 
dodatkowego obrazu skanowanego dokumentu. 

 

 

Warunki gwarancji  
i serwisu 

Gwarancja min. 36 miesięcy  

– minimum 3 przeglądy w cenie (wraz z dojazdem do siedziby 
Zamawiającego) 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie producenta 
sprzętu lub generalnego przedstawiciela producenta sprzętu w 
Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę, Producent lub generalny 
przedstawiciel producenta sprzętu w Polsce przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2009 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać  autoryzacje producenta urządzenia 
wielofunkcyjnego – dokumenty potwierdzające należy załączyć do 
oferty. 

 

 
Inne wymagania Maszyna fabrycznie nowa, w kartonie, wyprodukowana w 2014 lub 

2015 roku 
 

 

 W cenie urządzenia: 

 dowóz,  

 instalacja,  

 przeszkolenie z obsługi i konfigurowania 

 

    

  


