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Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–147/2019) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 
 
Drukarka do obsługi ELS i ELD          szt.1 
 
Specyfikacja: 
 

Urządzenie Opis 

Drukarka - jednostronna sublimacyjna do Systemu Personalizacji Legitymacji 
Studenckich i Doktoranta wyposażona w koder kart stykowych i 
zbliżeniowych Omnikey oraz kompatybilna z Systemem OPTicamp Perso;  

- drukarka powinna być zainstalowana i skonfigurowana zgodnie z systemem 
OPTicamp Perso, a protokół odbioru zostanie podpisany po poprawnym 
wydrukowaniu legitymacji studenckiej; 

- możliwością rozbudowy/aktywacji o wydruk dwustronny; 
- rozdzielczość min. 600x300 dpi (w kolorze i druku monochromatycznym) lub 

300x1200 dpi (tylko w druku monochromatycznym); 
- prędkość druku: w kolorze (YMCKO) – min. 190 kart/h, w wydruku 

monochromatycznym min. 600 kart/h; 
- opcjonalna prędkość druku dwustronnego (MCKO-K) min.140 kart/h; 
- zasobniki: wejściowy i wyjściowy o pojemności min. 100 szt. kart o grubości 

0,76 mm oraz odbiornik kart odrzuconych min. 30 szt. kart o grubości 0,76 
mm; 

- możliwość wydruku na kartach o grubości do min. 1,25 mm; 
- akcesoria: Kabel USB;   
- typ obsługiwanych kart: CR80 - PVC, PET, ABS, Composite PVC; 
- z Windows (32/64 bits), Mac OS X, Linux;  
- pamięć RAM min. 32Mb; 
- interface USB i Ethernet; 
- zabezpieczenie antykradzieżowe Kensington Lock; 
- poziom hałasu max.48 dB; 
- gwarancja min. 2 lata; 
 

 
 
CZĘŚĆ 2 
 
Urządzenie wielofunkcyjne          szt.1 

 
Specyfikacja: 
 
Typ: Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna 

Metoda skanowania: Kolor CIS 

Technologia drukowania: Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED 

Pojemność wejściowa: Podajnik 1: 250 arkuszy;(opcjonalnie) Podajnik o wysokiej pojemności: 530 

arkuszy, Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 

Rozdzielczość skanowania: Do 600 × 600 dpi 

Rozdzielczość drukowania: Do 1200 × 1200 dpi 

Typ oryginału: Arkusz 

Format oryginału: Skaner płaski: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, rozmiar 

niestandardowy: szerokość 0–216 mm × długość 0–297 mm, ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, 

Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio 
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Poziom hałasu: Podczas pracy: około 56 dBA, Tryb gotowości: < 37 dBA, Tryb cichej pracy: < 52 dBA, 

Tryb oszczędzania energii: prawie bezgłośnie 

Środowisko pracy:Podczas pracy: 10–32°C, 20–80% wilgotności względnej, Przechowywanie: 0–43°C, 

10–90% wilgotności względnej, Bez kondensacji 

Pamięć (stand./maks.): 1 GB / 1 GB 

Wymiary max. (szer. × głęb. × wys.): 427 × 576 × 472 mm 

Waga (wraz z materiałami eksploatacyjnymi): max. 32,0 kg 

Obciążalność: Zalecana: 6000 stron/miesiąc, Maksymalna: 60 000 stron/miesiąc 

Zasilanie: 220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50–60 Hz +/-2% 

W opakowaniu: Startowy pojemnik na toner x 4, bęben światłoczuły x 1, przewód zasilania, płyta DVD, 

instrukcje obsługi, przewody: telefoniczny i sygnałowy 

 

Kopiowanie 

 

Format papieru do kopiowania:A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, 

Executive, Statement, Folio, 16K, karta indeksu (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 

7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna 

Pomniejszenie/powiększenie:25-400% 

Maksymalna liczba kopii:99 arkuszy 

Szybkość kopiowania:30 kopii na minutę w formacie A4 w kolorze, 30 kopii na minutę w formacie A4 w 

czerni 

Czas uzyskania pierwszej kopii:W kolorze: około 12 sekund; W czerni: około 12 sekund 

Czas nagrzewania:Około 35,0 s od momentu włączenia, Około 28,0 s przy wychodzeniu z trybu 

oszczędzania energii 

 

Drukowanie 

 

Szybkość drukowania: 30 str./min w formacie A4 w kolorze, 30 str./min w formacie A4 w czerni 

Czas uzyskania pierwszej kopii: W kolorze: około 7,5 sekundy, W czerni: około 7,5 sekundy 

Rozdzielczość drukowania: Do 1200 × 1200 dpi 

Interfejs:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN 

(IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed) 

Protokół:TCP/IP 

Język drukarki: Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, 

emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, 

Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 

Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 

2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux 

Pamięć (stand./maks.): 1 GB / 1 GB 

Czcionka: Emulacja PostScript – 80 czcionek, emulacja PCL – 87 skalowalnych czcionek, 4 czcionki 

bitmapowe 

Format papieru:A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 

Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 

mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 

90–1321 mm 

Gramatura papieru: Podajnik 1: 64–176 g/m², (opcjonalnie) Dodatkowy podajnik: 64–176 g/m² Podajnik 

uniwersalny: 64–220 g/m² 

Pojemność wejściowa: Podajnik 1: 250 arkuszy, (opcjonalnie) Podajnik o wysokiej pojemności: 530 

arkuszy Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 

Pojemność wyjściowa: Zadrukiem do dołu: maks. 150 arkuszy, Zadrukiem do góry: maks. 100 arkuszy 
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Skanowanie 

 

Rozdzielczość skanowania: Maks. 600 × 600 dpi 

Szybkość skanowania: Maks. 30 obrazów na minutę w kolorze, 30 obrazów na minutę w czerni 

Interfejsy: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opcjonalnie) bezprzewodowasieć LAN 

(IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed) 

Obsługiwany protokół: SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 

Format wyjściowy: Zabezpieczony PDF, PDF o wysokiej kompresji, PDF, JPEG, TIFF, XPS 

Sterownik: TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista lub nowszy), ICA (Mac OS X 10.6 lub nowszy) 

 

Faks 

 

Obsługiwane linie: PSTN, PBX 

Interfejs:RJ-11 × 2 (liniowe, telefoniczne) 

Rozdzielczość transmisji: Tryb normalny: 8 punktów/mm × 3,85 linii/mm, Jakość dobra/fotograficzna: 8 

punktów/mm × 7,7 linii/mm, Bardzo dobra: 8 punktów/mm × 15,4 linii/mm 

Szybkość komunikacji: Super G3: 33,6 kb/s 

Metoda kodowania: MH, MR, MMR, JBIG 

Tryb komunikacji:ITU-TG3, Super G3 

Czas transmisji:Około 2 s/stronę 

Pamięć: Maks. 8000 stron (256 MB) 

Inne funkcje:PC-Fax, przycisk szybkiego wybierania (16 lokalizacji), szybkie wybieranie (300 lokalizacji), 

odbiór faksów poufnych w trybie F-Code 

 

Podajnik dokumentów 

 

Typ: Odwrócony automatyczny podajnik dokumentów (RADF) 

Format oryginału: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, rozmiar 

niestandardowy: szerokość 105–216 mm × długość 148–356 mm 

Gramatura oryginału: Tryb jednostronny: 60–105 g/m², Tryb dwustronny: 60–90 g/m² 

Pojemność: Maks. 50 arkuszy 

Szybkość wymiany oryginałów: Jednostronnie: 30 str./min. w kolorze, 30 str./min. monochromatycznie; 

Dwustronnie: 14 str./min. w kolorze, 14 str./min monochromatycznie 

Gwarancja min. 2 lata. 
 
 
Część 3 
 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z duplexem       szt.1 

 
Specyfikacja:(HP CLJ Pro M281fdn) 930 PLN netto 
Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 
technologia laserowa kolorowa 
format A4 
standardowa pamięć min. 256 MB 
miesięczne obciążenie min. 40000 stron 
szybkość procesora min. 800 MHz 
Parametry druku 
rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi 
automatyczny druk dwustronny 
szybkość drukowania mono/kolor min.  21 stron A4/min 
szybkość drukowania dwustronnego:  min. 12 stron A4/min 
Parametry skanera 
technologia  skanowania CIS 
skanowanie w kolorze  
optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 
kodowanie koloru 24 bit 
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skala szarości 256 poziomów lub więcej 
skanowanie do plików w formacie JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF 
Parametry kopiowania 
rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 
kopiowanie w kolorze 
szybkość kopiowania (nie mniej niż:)  21 kopii/min 
zakres skalowania 25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 
Obsługa nośników 
maksymalna gramatura nośników 160 g/m² lub więcej 
liczba podajników w standardzie              3 
automatyczny podajnik dokumentów 
pojemność głównego podajnika papieru min. 250 arkuszy 
pojemność odbiornika papieru min. 100 arkuszy 
możliwość drukowania kopert  
obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 
  broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 
gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 
obsługiwane  formaty  nośników  A4, A5, A6, B5, (JIS), B6(JIS), koperty 
standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PS3 (emulacja) 
Komunikacja 
standard USB 2.0 Hi-Speed 
druk w sieci LAN ethernet 10/100/1000 Mb/s 
drukowanie z urządzeń mobilnych  
Obsługiwane systemy 
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy 
Wyposażenie 
Wkłady startowe z tonerami, przewód zasilający, podręcznik użytkownika, dokumentacja drukarki 
i oprogramowanie na płycie CD, przewód USB dł. min. 1,8 m 
Gwarancja 
min. 12 miesiące 

            

Część 4 

Urządzenie wielofunkcyjne         szt.1 

Specyfikacja: 

Funkcje urzadzenia drukowanie, skanowanie, kopiowanie 

Format A4 

Technologia druku laserowa 

Wydajność tonera startowego - czerń [stron] 500 

Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] 1000 

Pamięć RAM standard [MB] 32 

Pamięć RAM maksimum [MB] 32 

Zalecane miesięczne obciążenie [stron] 100 - 1000 

Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] 8000 

Procesor [MHz] 500 

Poziom hałasu [dB] 52 

Specyfikacja druku 

Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600 dpi 

Szybkość druku - czerń [str/min] 18 

Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] 8,2 

Automatyczny druk dwustronny nie 

Specyfikacja kopiowania 

Kopiowanie dwustronne nie 

Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 400 
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Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 18 

Skalowanie min - max [%] 25 - 400 

Maks. liczba kopii [szt] 99 

Specyfikacja skanera 

Technologia skanowania CIS 

Skanowanie w kolorze tak 

Skanowanie dwustronne (DADF) nie 

Skanowanie do e-mail nie 

Rozdzielczość skanowania [dpi] 1200 x 1200 

Typ skanera skaner płaski 

Kodowanie koloru [bit] 24 

Skala szarości 256 poziomy 

Wersja sterownika Twain 2.1 

Skanowanie do plików w formatach JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 

Skanowanie do chmury nie 

Faks nie 

Obsługa nośników 

Maksymalna gramatura papieru [g/m²] 120 

Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] 65 - 120 

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie 

Pojemność podajnika 150 

Pojemność odbiornika 100 

Podajnik na pojedyncze arkusze nie 

Opcjonalny podajnik papieru nie 

Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, Koperty (C5, DL), Niestandardowy 

Obsługiwane rodzaje nośników Zwykły papier, koperta, kartka pocztowa, etykieta 

Komunikacja 

Ethernet (LAN) nie 

Wireless (WiFi) nie 

Rozwiązania komunikacyjne Port Hi-Speed USB 2.0 

NFC nie 

Dysk twardy nie 

Możliwość druku z urządzeń mobilnych nie 

Języki i emulacja 

Języki drukowania PCLmS; URF; PWG 

Wymagania systemowe 

Zgodność z systemami operacyjnymi Obsługa najpopularniejszych systemów 
operacyjnych 

Warunki środowiskowe 

Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] 15 - 32,5 

Dopuszczalna wilgotność względna podczas 
eksploatacji [%] 
 
 
 

30 - 70 
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Parametry zasilania 

Zasilanie 220–240 V nominalnie przy ±10% (min. 198 V, 
maks. 264 V), 50–60 Hz nominalnie przy ±3 Hz (min. 
47 Hz, maks. 63 Hz) 

  

Gwarancja 

Okres gwarancyjny [miesiące] Min. 12 

  

Parametry fizyczne 

Zawartość opakowania Urządzenie wielofunkcyjne 
Zainstalowany fabrycznie, oryginalny wkład startowy 
z czarnym tonerem (500 stron)  
Instrukcja rozpoczęcia pracy  
Arkusz instalacyjny  
Ulotka dot. pomocy technicznej  
Karta gwarancyjna  
Sterowniki i dokumentacja na płycie CD  
Przewód zasilający 

Wymiary urządzenia [szer. × gł. × wys.] Max. 360 × 264 × 197 mm 

Kabel USB              USB Typ-B 1.8 m 
Kabel przeznaczony do połączenia ze sobą komputera z drukarką, skanerem itp., - Niklowane końcówki, 
- Szybki transfer USB 2.0. Długość kabla: 1,8m. Specyfikacja USB: USB 2.0 HIGH-SPEED. Maksymalny 
transfer danych: 480 Mbps. Opakowanie: Blister. 

 

Część 5 

Drukarka 3D            szt.6 

Specyfikacja: 
 
Wykaz elementów systemu do wytwarzania elementów do budowy do stanowisk badawczych 
 (drukarka 3D).  
 

Lp. Parametr 

1 4 szt. drukarki 3D: 
 pole robocze min. 200x200x250 mm, 
 konstrukcja z profili aluminiowych, 
 jedna śruba trapezowa osi Z, 
 prowadzenie osi X,Y,Z na rolkach w profilu aluminiowym, 
 ruch stołu tylko w osi Y 
 podgrzewany stół – maksymalna temp. 110 stopni C 
 maksymalna temperatura dyszy 255 stopni C 
 wbudowany zasilacz 24V 
 Wymiary max. podstawy ( 465 x 440 ) 
 Masa 8-10kg 
 prędkość wydruku ok. 160-180mm/s 
 wyświetlacz LCD 

3 2 szt. drukarki 3D: 
 pole robocze min. 300x300x400 mm, 
 konstrukcja z profili aluminiowych, 
 jedna śruba trapezowa osi Z, 
 prowadzenie osi X,Y,Z na rolkach w profilu aluminiowym, 
 ruch stołu tylko w osi Y 
 podgrzewany stół – maksymalna temp. 90 stopni C 
 maksymalna temperatura dyszy 250 stopni C 
 wbudowany zasilacz 24V 
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 Wymiary max. podstawy ( 610 x 600  )  
 Masa 8-11kg 
 prędkość wydruku ok. 100 mm/s 
 moduł sterujący z wyświetlaczem LCD w oddzielnej obudowie 

4 6 szt. Płyta główna drukarki 3D z kompletem modułów sterowników silników krokowych osi X,Y,Z oraz 

ekstrudera, z możliwością wymiany modułów sterowników silników krokowych i 8-bitowym 

mikroprocesorem. 
5 6 szt. Zestawów głowic grzejnych hotend (radiator + blok grzejny + termistor + grzałka ) 

 

Okres gwarancji min.12 miesięcy. 

 

Część 6 

Drukarka 3D            szt.1 

 
Waga: minimum 15kg do 20 kg 
Obszar pola roboczego: minimum 200x170x190 mm 
Technologia druku: FFF, FDM lub LPD 
Temperatura stołu: minimum 105-120°C 
Stół roboczy mocowany na przynajmniej dwóch prowadnicach 
Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PLA z Grafenem, elastyczne, Carbon, PET, ABS+, PC, TPU, PVA, 
HIPS, Nylon, filament z glikolem, filamenty biodegradowalne 
Stół roboczy: podgrzewany do temperatury minimum 105°C 
Grubość platformy: minimum 4mm 
Obudowa: stal malowana proszkowo 
Średnica wałów głowicy: minimum 5mm 
Napęd: silniki krokowe o rozdzielczości kroku minimum 2° 
Ilość głowic: 1, obsługa dysz o średnicy 0,25mm, 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm 
Materiał dysz: mosiężne - możliwość wymiany na dysze ze stali utwardzanej 
Obsługiwane systemu operacyjne: Windows, Mac OS, Android 
Rozdzielczość druku: minimum 70 mikronów 
Obsługiwana średnica filamentu: 1,75mm, 3mm (przy zastosowaniu wymiennych dysz) 
Obsługuje formaty wydruku: STL, AMF, GCODE i inne 
Sterowanie: Wi-Fi, USB, LAN, MICROSD 
Wbudowana pamięć: minimum 6GB 
Wbudowana pamięć RAM: minimum 1GB 
Możliwość połączenia kilku drukarek w ramach farmy sterowanej z jednego lub wielu urządzeń 
Wyświetlacz: minimum 7” 
Instrukcja obsługi: kompletna instrukcja w formie papierowej ze szczegółowym opisem budowy 
urządzenia, technik druku z zastosowaniem wybranych materiałów oraz obsługi oprogramowania 
Oprogramowanie: dedykowane oprogramowanie producenta 
- możliwość kontroli drukarki przez sieć z przynajmniej 20 urządzeń jednocześnie 
- tworzenie własnej sieci wifi 
- przetwarzanie i przechowywanie modeli w chmurze 
- generowanie podglądu i plików GCODE do przesłania  
- możliwość uruchomienia oprogramowania na komputerach, smartfonach, tabletach 
- licencja dożywotnia bez limitu instalacji na ilości urządzeń 
- bezpłatne dożywotnie aktualizacje 
- uruchamiane z przeglądarki internetowej i dedykowanej aplikacji mobilnej 
W zestawie: 
- materiał modelowy PLA 1,75mm - 9kg 
- materiał modelowy ABS 1,75mm - 1kg 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy uwzględniająca odbiór urządzenia przez gwaranta i jego dostarczenie 
do użytkownika , warunki gwarancji zawarte na piśmie 
Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę: do 24h 
Czas usunięcia awarii: maksymalnie do 4 dni 
Drukarka powinna zostać przetestowana przed dostarczeniem - na potwierdzenie testów dołączony 
wydruk testowy z opisem zastosowanych parametrów druku. 
 

 


