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Zestawienie elementów dla poszczególnych części zamówienia
Nr części Rodzaj urządzenia

1

2

3

4

5

6

7
8

9

skaner planetarny dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
przełącznik wieżowy
skaner planetarny dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
przełącznik wieżowy
skaner planetarny dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
przełącznik wieżowy
skaner planetarny dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
przełącznik wieżowy
skaner planetarny dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
przełącznik wieżowy
skaner planetarny dla formatu A2
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
dysk NAS
zasilacz awaryjny (UPS)
skaner planetarny dla formatu A2
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
skaner z kołyską V dla formatu A1
zestaw komputerowy (komputer, monitor)
serwer
macierz dyskowa
biblioteka taśmowa

2

Symbol

ilość
(sztuki)

S1
ZK
D1
UPS
P1
S2
ZK
D1
UPS
P2
S3
ZK
D1
UPS
P2
S4
ZK
D1
UPS
P2
S5
ZK
D1
UPS
P2
S6
ZK
D1
UPS
S7
ZK
S8
ZK
SR
MD
BT

1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
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Skaner – skaner planetarny dla formatu A1 - Symbol: S1

L.p.

Nazwa
parametru
lub funkcji

1

Przeznaczenie

2

Obszar
skanowania

Wymagania minimalne

A1+, nie mniejszy niż 60x90 cm.
1) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące elektryczna
się do grubości skanowanego obiektu.
regulacja położenia
2) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
poszczególnych
a) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
szalek
b) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie, umożliwiająca dopasowanie
pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

Stół skanera

4

Nie mniej niż 30 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, pracująca w systemie automatycznego opuszczania przed i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.

6

Szyba dociskowa

Głowica
skanująca

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z użyciem szyby.

3

5

Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

1) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
2) Wyposażona w trójliniową, 1-elementową (1-częściową) pojedynczą matrycę CCD - niedozwolone
zszywanie obrazu z kliku matryc

3

1

Powyżej 30 cm

1

Automatyczna
kontrola siły
docisku obiektu do
szyby z możliwością
regulacji siły

2

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Min. 600ppi x600 ppi nieinterpolowane dla całego obszaru skanowania DIN A1.

7

Rozdzielczość
optyczna

Min. 10 lp/mm dla rozdzielczości optycznej 600ppi x 600ppi
8

Rozdzielczość
przestrzenna

9

Kolorowy: min. 24 bit;
Tryb skanowania Odcienie szarości: min. 8 bit

10

Szybkość
skanowania

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 100 skanów/h dla formatu A1 przy rozdzielczości 600
ppi.
Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.

11

Format zapisu
pliku

Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
Opcjonalnie: inne formaty

12 Zasilanie
13 Oświetlenie

220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR

4

Możliwość
skanowania w
wyższych
rozdzielczościach
optycznych:
max. 800ppi x
800ppi dla formatu
….. ;
max. 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
powyżej 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
Powyżej 10 lp/mm
dla rozdzielczości
optycznej 600ppi x
600ppi

Możliwość regulacji
natężenia i kierunku
oświetlenia

Od 1 do 3 pkt:

1

2

3

2

1
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Sposób
sterowania
(Możliwość
14
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

1) Wyzwalanie poprzez funkcje w oprogramowaniu;
2) Wyzwalanie przyciskiem na panelu skanera lub poprzez pedał;

1)
2)
3)
4)

15

16

Wymagania
dodatkowe

Wyposażenie
dodatkowe

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem
Obsługa zarządzania kolorem
Możliwość automatycznej kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów
ICC;
Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
Kalibracja balansu bieli
Automatyczna regulacja ostrości
Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
Zapis metadanych
Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Device Level Target
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.

5

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
d) dysk SSD 256GB;
e) dysk HDD min. 3 TB;
f) napęd DVDRW;
g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Wyposażenie
Zarządzania Uczelnią (SAP),
17 stanowiska pracy
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
skanerzysty:
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.

6
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Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko na ramie metalowej,
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, dopuszczalna tolerancja +/-2 cm,
kolor okleiny: olcha

18 Gwarancja

19 Szkolenie

Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
 tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.
Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy.
Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach.
Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.
Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.

7
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20 Dostawa

Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner – skaner planetarny do formatu A1 – Symbol: S2
L.p
.

Nazwa
parametru
lub funkcji

1

Przeznaczenie

2

Obszar
skanowania

Wymagania minimalne

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z użyciem szyby.
A1+, nie mniejszy niż 60x90 cm.
3) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące
się do grubości skanowanego obiektu.
4) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
c) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
d) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie, umożliwiająca dopasowanie
pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

3

Stół skanera

4

Nie mniej niż 30 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, pracująca w systemie automatycznego opuszczania przed i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.

5

Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Szyba dociskowa

8

1) elektryczna
regulacja
położenia
poszczególnych
szalek

1

Powyżej 30 cm

1

Automatyczna
kontrola siły
docisku obiektu do

2
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szyby z możliwością
regulacji siły

6

Głowica
skanująca

3) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
4) Wyposażona w trójliniową, 1-elementową (1-częściową) pojedynczą matrycę CCD - niedozwolone
zszywanie obrazu z kliku matryc
Min. 600ppi x600 ppi nieinterpolowane dla całego obszaru skanowania DIN A1.

7

Rozdzielczość
optyczna

Min. 10 lp/mm dla rozdzielczości optycznej 600ppi x 600ppi
8

Rozdzielczość
przestrzenna

Kolorowy: min. 24 bit;
Tryb skanowania Odcienie szarości: min. 8 bit
Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 100 skanów/h dla formatu A1 przy rozdzielczości 600
Szybkość
ppi.
10
skanowania
Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.
Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
Format zapisu
11
Opcjonalnie: inne formaty
pliku
9

9

Możliwość
skanowania w
wyższych
rozdzielczościach
optycznych:
max. 800ppi x
800ppi dla formatu
….. ;
max. 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
powyżej 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
Powyżej 10 lp/mm
dla rozdzielczości
optycznej 600ppi x
600ppi

Od 1 do 3 pkt:

1

2

3

2
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12 Zasilanie
13 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
14
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR
1) Wyzwalanie poprzez funkcje w oprogramowaniu;
2) Wyzwalanie przyciskiem na panelu skanera lub poprzez pedał;

Wymagania
dodatkowe

Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem
Obsługa zarządzania kolorem
Możliwość automatycznej kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów
ICC;
5) Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
6) Kalibracja balansu bieli
7) Automatyczna regulacja ostrości
8) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
9) Zapis metadanych
10)
Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego

Wyposażenie
dodatkowe

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Object Level Target (1x)
wym. 9-1/4" x 1" x 3/32" (23.5 x 2.54 x 0.24 cm)
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.

1)
2)
3)
4)
15

16

10

Możliwość regulacji
natężenia i kierunku
oświetlenia

1
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Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
1) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
2) pamięć RAM min. 16 GB;
3) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
4) dysk SSD 256GB;
5) dysk HDD min. 3 TB;
6) napęd DVDRW;
7) bezprzewodowa klawiatura;
8) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
9) System operacyjny:
10) 64 bitowy,
11) Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
Wyposażenie
12) Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
17 stanowiska pracy
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
skanerzysty:
Licencja musi:
13) Być nieograniczona w czasie,
14) Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
15) Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
16) Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
17) Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
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Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha

18 Gwarancja

19 Szkolenie

20 Dostawa

Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
 tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.
Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy.
Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach.
Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.
Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.
Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.
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Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Skaner – skaner planetarny dla formatu A1 – Symbol: S3
L.p
.

Nazwa
parametru
lub funkcji

1

Przeznaczenie

2

Obszar
skanowania

Wymagania minimalne

A1+, nie mniejszy niż 60x90 cm.
1) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące
się do grubości skanowanego obiektu.
2) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
a) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
b) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie, umożliwiająca dopasowanie
pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

Stół skanera

4

Nie mniej niż 30 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, pracująca w systemie automatycznego opuszczania przed i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.

6

Szyba dociskowa

Głowica
skanująca

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z użyciem szyby.

3

5

Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

1) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
2) Wyposażona w trójliniową, 1-elementową (1-częściową) pojedynczą matrycę CCD niedozwolone zszywanie obrazu z kliku matryc

13

elektryczna
regulacja położenia
poszczególnych
szalek

1

Powyżej 30 cm

1

Automatyczna
kontrola siły
docisku obiektu do
szyby z możliwością
regulacji siły

2

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Min. 600ppi x600 ppi nieinterpolowane dla całego obszaru skanowania DIN A1.

7

Rozdzielczość
optyczna

Min. 10 lp/mm dla rozdzielczości optycznej 600ppi x 600ppi
8

9

Rozdzielczość
przestrzenna

Możliwość
skanowania w
wyższych
rozdzielczościach
optycznych:
max. 800ppi x
800ppi dla formatu
….. ;
max. 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
powyżej 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
Powyżej 10 lp/mm
dla rozdzielczości
optycznej 600ppi x
600ppi

Od 1 do 3 pkt:

1

2

3

2

Kolorowy: min. 24 bit;
Tryb skanowania Odcienie szarości: min. 8 bit

10

Szybkość
skanowania

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 100 skanów/h dla formatu A1 przy rozdzielczości 600
ppi.
Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.

11

Format zapisu
pliku

Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
Opcjonalnie: inne formaty

12 Zasilanie
13 Oświetlenie

220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR

14

Możliwość regulacji
natężenia i kierunku
oświetlenia

1

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Sposób
sterowania
(Możliwość
14
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

1) Wyzwalanie poprzez funkcje w oprogramowaniu;
2) Wyzwalanie przyciskiem na panelu skanera lub poprzez pedał;

Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem
Obsługa zarządzania kolorem
Możliwość automatycznej kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów
ICC;
5) Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
6) Kalibracja balansu bieli
7) Automatyczna regulacja ostrości
8) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
9) Zapis metadanych
10)
Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego
1)
2)
3)
4)

15

Wymagania
dodatkowe

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Object Level Target (1x)
Wyposażenie
wym. 9-1/4" x 1" x 3/32" (23.5 x 2.54 x 0.24 cm)
16
dodatkowe
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
Wyposażenie
b) pamięć RAM min. 16 GB;
17 stanowiska pracy
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
skanerzysty:
d) dysk SSD 256GB;
e) dysk HDD min. 3 TB;
f) napęd DVDRW;

15
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g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
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18 Gwarancja

19 Szkolenie

20 Dostawa

z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
 tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.
Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy.
Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach.
Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.
Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.
Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner - skaner planetarny dla formatu A1 – Symbol: S4

L.p.

1

Nazwa
parametru
lub funkcji
Przeznaczenie

Wymagania minimalne
Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z użyciem szyby.

17

Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
2

Obszar
skanowania

A1+, nie mniejszy niż 60x90 cm.
1) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące
się do grubości skanowanego obiektu.
2) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
a) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
b) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie, umożliwiająca dopasowanie
pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

3

Stół skanera

4

Nie mniej niż 30 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, pracująca w systemie automatycznego opuszczania przed i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.

5

6

Szyba dociskowa

Głowica
skanująca

1

Powyżej 30 cm

1

Automatyczna
kontrola siły
docisku obiektu do
szyby z możliwością
regulacji siły

2

1) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
2) Wyposażona w trójliniową, 1-elementową (1-częściową) pojedynczą matrycę CCD niedozwolone zszywanie obrazu z kliku matryc
Min. 600ppi x600 ppi nieinterpolowane dla całego obszaru skanowania DIN A1.

7

elektryczna
regulacja położenia
poszczególnych
szalek

Rozdzielczość
optyczna

18

Możliwość
skanowania w
wyższych
rozdzielczościach
optycznych:
max. 800ppi x
800ppi dla formatu
….. ;

Od 1 do 3 pkt:

1
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Min. 10 lp/mm dla rozdzielczości optycznej 600ppi x 600ppi
8

9

Rozdzielczość
przestrzenna

max. 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
powyżej 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
Powyżej 10 lp/mm
dla rozdzielczości
optycznej 600ppi x
600ppi

2

Możliwość regulacji
natężenia i kierunku
oświetlenia

1

3

2

Kolorowy: min. 24 bit;
Tryb skanowania Odcienie szarości: min. 8 bit

10

Szybkość
skanowania

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 100 skanów/h dla formatu A1 przy rozdzielczości 600
ppi.
Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.

11

Format zapisu
pliku

Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
Opcjonalnie: inne formaty

12 Zasilanie
13 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
14
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR
1) Wyzwalanie poprzez funkcje w oprogramowaniu;
2) Wyzwalanie przyciskiem na panelu skanera lub poprzez pedał;
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1)
2)
3)
4)
15

Wymagania
dodatkowe

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem
Obsługa zarządzania kolorem
Możliwość automatycznej kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów
ICC;
Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
Kalibracja balansu bieli
Automatyczna regulacja ostrości
Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
Zapis metadanych
Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Object Level Target (1x)
Wyposażenie
wym. 9-1/4" x 1" x 3/32" (23.5 x 2.54 x 0.24 cm)
16
dodatkowe
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
d) dysk SSD 256GB;
e) dysk HDD min. 3 TB;
Wyposażenie
f) napęd DVDRW;
17 stanowiska pracy
g) bezprzewodowa klawiatura;
skanerzysty:
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
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funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
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tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.

18 Gwarancja

19 Szkolenie

20 Dostawa

Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy.
Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach.
Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.
Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.
Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner – skaner planetarny dla formatu A1 – Symbol: S5
L.p
.

Nazwa
parametru
lub funkcji

1

Przeznaczenie

2

Obszar
skanowania

Wymagania minimalne
Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z użyciem szyby.
A1+, nie mniejszy niż 60x90 cm.
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Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
1) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące
się do grubości skanowanego obiektu.
2) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
c) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
d) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie, umożliwiająca dopasowanie
pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

3

Stół skanera

4

Nie mniej niż 30 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, pracująca w systemie automatycznego opuszczania przed i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.

5

6

Szyba dociskowa

Głowica
skanująca

1

Powyżej 30 cm

1

Automatyczna
kontrola siły
docisku obiektu do
szyby z możliwością
regulacji siły

2

1) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
2) Wyposażona w trójliniową, 1-elementową (1-częściową) pojedynczą matrycę CCD niedozwolone zszywanie obrazu z kliku matryc
Min. 600ppi x600 ppi nieinterpolowane dla całego obszaru skanowania DIN A1.

7

1) elektryczna
regulacja
położenia
poszczególnych
szalek

Rozdzielczość
optyczna
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Możliwość
skanowania w
wyższych
rozdzielczościach
optycznych:
max. 800ppi x
800ppi dla formatu
….. ;
max. 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;

Od 1 do 3 pkt:

1

2
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Min. 10 lp/mm dla rozdzielczości optycznej 600ppi x 600ppi
8

9

Rozdzielczość
przestrzenna

3

Możliwość regulacji
natężenia i kierunku
oświetlenia

1

2

Kolorowy: min. 24 bit;
Tryb skanowania Odcienie szarości: min. 8 bit

Szybkość
10
skanowania
11

powyżej 1000ppi x
1000ppi dla formatu
….. ;
Powyżej 10 lp/mm
dla rozdzielczości
optycznej 600ppi x
600ppi

Format zapisu
pliku

12 Zasilanie
13 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
14
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 100 skanów/h dla formatu A1 przy rozdzielczości 600
ppi.
Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.
Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
Opcjonalnie: inne formaty
220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR
1) Wyzwalanie poprzez funkcje w oprogramowaniu;
2) Wyzwalanie przyciskiem na panelu skanera lub poprzez pedał;

24

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem
Obsługa zarządzania kolorem
Możliwość automatycznej kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów
ICC;
5) Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
6) Kalibracja balansu bieli
7) Automatyczna regulacja ostrości
8) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
9) Zapis metadanych
10)
Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego
1)
2)
3)
4)

15

Wymagania
dodatkowe

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Object Level Target (1x)
Wyposażenie
wym. 9-1/4" x 1" x 3/32" (23.5 x 2.54 x 0.24 cm)
16
dodatkowe
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
d) dysk SSD 256GB;
Wyposażenie
e) dysk HDD min. 3 TB;
17 stanowiska pracy
f) napęd DVDRW;
skanerzysty:
g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
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Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
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tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.

18 Gwarancja

19 Szkolenie

20 Dostawa

Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie – 1 dzień roboczy.
Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach.
Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.
Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.
Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner – skaner planetarny dla formatu A2 – Symbol: S6

L.p.

Nazwa
parametru lub
funkcji

Wymagania minimalne

1

Przeznaczenie

Skaner dziełowy do masowej digitalizacji obiektów bibliotecznych, w tym książek, rękopisów
i starodruków

2

Obszar
skanowania

A2+, nie mniejszy niż 42x63,5 cm.
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Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)
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3) Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące
się do grubości skanowanego obiektu.
4) Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
e) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
f) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie (na zasadzie wagi),
umożliwiająca dopasowanie pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

3

Stół skanera

4

Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby

5

1) Szklana
2) Z możliwością podnoszenia w trybie samoczynnym (automatycznym) po wykonaniu skanu
Szyba dociskowa 3) Podnoszona do kąta umożliwiającego skanowanie bez użycia szyby, bez konieczności jej
demontowania. Uniesiona szyba musi znajdować się poza polem widzenia głowicy skanującej

6

Głowica
skanująca

1) Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
2) Głowica wyposażona w matrycę CCD 1-elementową (1-częściową) - niedozwolone zszywanie
obrazu

7

Rozdzielczość
optyczna

Min. 600ppi x 600 ppi nieinterpolowana dla całego obszaru skanowania DIN A2.

8

Głębia ostrości

Min. 35 mm;

9

Tryb skanowania Kolorowy: min. 24 bit; odcienie szarości: min. 8 bit

Szybkość
10
skanowania

Nie mniej niż 10 cm

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 240 skanów/h dla formatu A2 przy rozdzielczości 600
ppi. Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.
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Powyżej 10 cm

1

4) Z możliwością
podnoszenia w
trybie ręcznym po
wykonaniu skanu

1

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
11

Format zapisu
pliku

12 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
13
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

1) Wymagane: TIFF bezstratny
2) Opcjonalnie: inne formaty
1) Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania
UV oraz IR
2) Skaner musi być wyposażony w oświetlenie o niskim natężeniu, minimalizujące czas naświetlenia
skanowanego obiektu.
1) Funkcji dołączonego oprogramowania
2) Panelu sterowania
3) Pedału nożnego

Detekcji zamknięcia
szyby (wyzwalanie
automatyczne)
Detekcji
przewrócenia strony

1) Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem.
2) Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.
3) Oprogramowanie musi umożliwiać:
a) wybór trybu i rozdzielczości skanowania - czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością
Funkcje
przełączania w ramach zadania
14 oprogramowania
b) wybór formatu skanowania wraz z kadrowaniem
c) ręczne kadrowanie i podział obrazu przy skanowaniu obiektów oprawnych
d) korekcję obrazu: jasności, kontrastu, prostowanie
e) Obsługę zarządzania kolorem
f) Automatyczną kalibrację skanera (w balansie bieli)
1) Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
2) Możliwość kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów ICC;
3) Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
4) Automatyczna regulacja ostrości
5) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
Wymagania
6) Zapis metadanych
15
dodatkowe
7) Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego
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Podgląd w czasie
rzeczywistym stołu
skanera,
umożliwiający
precyzyjne
wykadrowanie obiektu
i precyzyjne
ustawienie obszarów
skanowania bez
konieczności
wykonywania
skanowania próbnego.

1

1

3
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16

Podgląd obrazu

Możliwość podglądu obrazu po zeskanowaniu

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Device Level Target
Wyposażenie
17
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
dodatkowe
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
Wyposażenie
d) dysk SSD 256GB;
18 stanowiska pracy
e) dysk HDD min. 3 TB;
skanerzysty:
f) napęd DVDRW;
g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
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Możliwość tworzenia i
zapisywania profili
korygujących
nierównomierność
oświetlenia
skanowanego obiektu

1

Możliwość podglądu
na monitorze na
wprost operatora:
- po zeskanowaniu
Możliwość podglądu
na monitorze na
wprost operatora:
- w czasie
rzeczywistym przed
zeskanowaniem

1

1
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 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
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z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.

19 Gwarancja

Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu.
Maksymalnycz czas reakcji na zgłoszenie - 1 dzień roboczy. Maksymalny czas usunięcia awarii – 14
dni roboczych. Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o
porównywalnych parametrach. Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie
Wykonawca.

20 Szkolenie

Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.

21 Dostawa

Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner – skaner planetarny dla formatu A2 – Symbol: S7
L.p
.

Nazwa
parametru lub
funkcji

Wymagania minimalne

1

Przeznaczenie

Skaner dziełowy do masowej digitalizacji obiektów bibliotecznych, w tym książek, rękopisów
i starodruków

2

Obszar
skanowania

A2+, nie mniejszy niż 42x63,5 cm.
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Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Punkty
(przyznaje
Zamawiający)

Załącznik A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Elektrycznie i mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące się
do grubości skanowanego obiektu.
Pulpity muszą posiadać możliwość regulacji położenia:
a) w poziomie - rozsuwanie-zsuwanie;
b) w pionie:
- symultaniczne podnoszenie oraz opuszczanie całej powierzchni skanowania (obu szalek);
- regulacja położenia poszczególnych szalek względem siebie (na zasadzie wagi),
umożliwiająca dopasowanie pulpitów do kształtów skanowanego obiektu;

3

Stół skanera

Powyżej 10 cm

1

4

Nie mniej niż 10 cm
Wysokość
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
1)
2)
Szyba dociskowa 3)

Szklana
Z możliwością podnoszenia w trybie samoczynnym (automatycznym) po wykonaniu skanu
Podnoszona do kąta umożliwiającego skanowanie bez użycia szyby, bez konieczności jej
demontowania. Uniesiona szyba musi znajdować się poza polem widzenia głowicy skanującej

Z możliwością
podnoszenia w
trybie ręcznym po
wykonaniu skanu

1

1)

Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera,
umożliwiająca skanowanie w różnych rozdzielczościach bez konieczności wymiany optyki
Głowica wyposażona w matrycę CCD 1-elementową (1-częściową) - niedozwolone zszywanie
obrazu

5

6

Głowica
skanująca

2)

7

Rozdzielczość
optyczna

Min. 600ppi x 600 ppi nieinterpolowana dla całego obszaru skanowania DIN A2.

8

Głębia ostrości

Min. 35 mm;

9

Tryb skanowania Kolorowy: min. 24 bit; odcienie szarości: min. 8 bit

10

Szybkość
skanowania

Skaner musi umożliwiać wykonanie minimum 240 skanów/h dla formatu A2 przy rozdzielczości 600
ppi. Przez termin "wykonanie skanu" Zamawiający rozumie czas trwania cyklu od rozpoczęcia
wykonywania pierwszego skanu do rozpoczęcia wykonywania kolejnego skanu.
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11

1) Wymagane: TIFF bezstratny
2) Opcjonalnie: inne formaty

Format zapisu
pliku

1) Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez
promieniowania UV oraz IR
2) Skaner musi być wyposażony w oświetlenie o niskim natężeniu, minimalizujące czas
naświetlenia skanowanego obiektu.

12 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
13
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):

1) Funkcji dołączonego oprogramowania
2) Panelu sterowania
3) Pedału nożnego

Detekcji zamknięcia
szyby (wyzwalanie
automatyczne)
Detekcji
przewrócenia strony

Skaner musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z urządzeniem.
Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.
Oprogramowanie musi umożliwiać:
a) wybór trybu i rozdzielczości skanowania - czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością
przełączania w ramach zadania
b) wybór formatu skanowania wraz z kadrowaniem
c) ręczne kadrowanie i podział obrazu przy skanowaniu obiektów oprawnych
d) korekcję obrazu: jasności, kontrastu, prostowanie
e) Obsługę zarządzania kolorem
f) Automatyczną kalibrację skanera (w balansie bieli)
1) Skaner musi zostać wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pracy z urządzeniem
2) Możliwość kalibracji barwnej urządzenia z możliwością zapisania profilu kolorów ICC;
3) Możliwość automatycznego dodawania zapisanego profilu ICC do skanów;
4) Automatyczna regulacja ostrości
5) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
6) Zapis metadanych
7) Złącza komunikacyjne skanera umożliwiające transfer i zapis uzyskanych skanów na dysk
zewnętrzny lub do zewnętrznej stacji roboczej oraz do sieci komputerowej Zamawiającego

1

1

1)
2)
3)
Funkcje
14 oprogramowania

15

Wymagania
dodatkowe
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Podgląd w czasie
rzeczywistym stołu
skanera,
umożliwiający
precyzyjne
wykadrowanie obiektu
i precyzyjne
ustawienie obszarów
skanowania bez
konieczności
wykonywania
skanowania próbnego.
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16

Podgląd obrazu

Możliwość podglądu obrazu po zeskanowaniu

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Device Level Target
Wyposażenie
17
4) dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
dodatkowe
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
d) dysk SSD 256GB;
Wyposażenie
e) dysk HDD min. 3 TB;
18 stanowiska pracy
f) napęd DVDRW;
skanerzysty:
g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
i) System operacyjny:
 64 bitowy,
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
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Możliwość tworzenia i
zapisywania profili
korygujących
nierównomierność
oświetlenia
skanowanego obiektu

1

Możliwość podglądu
na monitorze na
wprost operatora:
- po zeskanowaniu
Możliwość podglądu
na monitorze na
wprost operatora:
- w czasie
rzeczywistym przed
zeskanowaniem

1

1
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Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
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tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.

19 Gwarancja

Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu.
Maksymalnycz czas reakcji na zgłoszenie - 1 dzień roboczy. Maksymalny czas usunięcia awarii – 14
dni roboczych. Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o
porównywalnych parametrach. Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie
Wykonawca.

20 Szkolenie

Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.

21 Dostawa

Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.

Skaner – skaner z kołyską V dla formatu A1 – Symbol: S8
L.p Nazwa parametru
. lub funkcji

1

Przeznaczenie

2

Obszar
skanowania

3

Stół skanera

Wymagania minimalne
Do skanowania zbiorów bibliotecznych, w tym obiektów ze zbiorów specjalnych, z ograniczonym
kątem otwarcia, z użyciem szyby.
A1+ (2 x A2+), nie mniejszy niż 60x85 cm.
Kołyska z regulacją rozsuwania pulpitów w poziomie.
Max. dopuszczalny kąt rozwarcia woluminu do skanowania: 120°
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Wymagania
opcjonalne
(dodatkowo
punktowane)

Punkty (przyznaje
Zamawiający)
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4

5

Wysokość
Nie mniej niż 12 cm
grzbietu
skanowanego
obiektu od szalki
do zamkniętej
szyby
Szklana, o kącie rozwarcia dostosowanym do kąta rozwarcia kołyski, pracująca w systemie
automatycznego opuszczania po uruchomieniu procesu skanowania i automatycznego podnoszenia po
wykonaniu skanu.
Szyba dociskowa

6

Rozdzielczość
optyczna

7

Tryb skanowania

8
9

Szybkość
skanowania
Format zapisu
pliku

10 Zasilanie
11 Oświetlenie
Sposób
sterowania
(Możliwość
12
wyzwolenia
kolejnego skanu
za pomocą):
13

Powyżej 12 cm

2

Dodatkowa
możliwość ręcznego
opuszczania szyby
przed wykonaniem
skanu i podnoszenia
po wykonaniu skanu

4

Możliwość
automatycznego
kadrowania obrazu

2

Min. 600ppi x 600 ppi nieinterpolowana dla całego obszaru skanowania DIN A1.
Kolorowy: min. 24 bit; odcienie szarości: min. 8 bit
Min. 500 stron/h dla 600 ppi
1) Wymagane: TIFF bezstratny, JPEG
2) Opcjonalnie: inne formaty
220-240V, 50/60 Hz
Skaner musi zapewniać oświetlenie obiektu bezpiecznym, zimnym światłem bez promieniowania UV
oraz IR
Wyzwalanie skanowania za pomocą:
1) przycisku na panelu skanera lub poprzez pedał
2) poprzez funkcje w oprogramowaniu.

1) Umożliwienie pracy z urządzeniem
Funkcje
2) Wybór trybu i rozdzielczości skanowania - czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością
oprogramowania
przełączania w ramach zadania
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3)
4)
5)
6)

Wybór formatu skanowania wraz z kadrowaniem;
Możliwość kalibracji kolorów
Kalibracja skanera w balansie bieli
Możliwość ręcznego kadrowania obrazu - ustawianie obszarów (ramek) skanowania

1) Wzornik kolorów – X-Rite Color Checker Classic;
2) KODAK - Small Greyscale & Color Separation Guide - zamiennik BST-13
3) Golden Thread Object Level Target (1x) wym. 9-1/4" x 1" x 3/32" (23.5 x 2.54 x 0.24 cm)
Wyposażenie
4) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim;
14
dodatkowe
5) Dysk przenośny zewnętrzny (2,5 cala, 2-3 TB, USB 3.0)
Zamawiający sugeruje wyżej wskazane wzorniki z uwagi na fakt, iż dotychczas posiada już ww.
wzorniki i używa ich w swojej pracy, stąd istnieje konieczność dysponowania analogicznymi
wzornikami, które zapewnią kontynuację i porównywalność wykonywanych prac.
Zestaw komputerowy do sterowania skanerem o parametrach min:
Komputer:
a) Procesor – wynik wg PassMark CPU min. 9500;
b) pamięć RAM min. 16 GB;
c) karta graficzna z min. 2 GB RAM;
d) dysk SSD 256GB;
e) dysk HDD min. 3 TB;
f) napęd DVDRW;
g) bezprzewodowa klawiatura;
h) bezprzewodowa mysz laserowa z rolką przewijania;
Wyposażenie
i) System operacyjny:
15 stanowiska pracy
 64 bitowy,
skanerzysty:
 Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative Licensing Program,
Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi pozwalać na instalację i poprawne
funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Uczelnią (SAP),
 Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z Active Directory
(zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
 Być nieograniczona w czasie,
 Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
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Możliwość
tworzenia profili
barwnych ICC
użytkownika

2
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 Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności
kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
 Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania
aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
 Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ
działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość pracowników UJ jest
przeszkolona w ich obsłudze.
Monitor:
24'' /LED /IPS /WUXGA /8ms /kontrast statyczny 1000:1 / kontrast dynamiczny 2mln:1 /P&P
/AntiGlare / min. 2 złącza cyfrowe typu: DVI-D, HDMI, DP, mDP /HUB USB3.0
Biurko komputerowe na ramie metalowej:
wym: (Szer.xGł.xWys.) 120x60x75 cm, tolerancja: +/- 2 cm
kolor okleiny: olcha
Fotel biurowy:
 z regulacją wysokości siedziska w zakresie 44,5 cm ÷ 57,5 cm +/- 1cm
 z regulacją kąta wychylenia oparcia i siedziska - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi
20˚, przy 10˚ odchylenia siedziska
 z możliwością niezależnego blokowania położenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 z regulacją siły oporu oparcia
 z regulacją wysokości podłokietników w zakresie 18 cm ÷ 26 cm +/- 1cm
 z regulacją wysokości oparcia w zakresie 58 cm ÷ 66 cm +/- 1cm
 tapicerka w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramatura tkaniny: min. 260
g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale
 z podstawą wyposażoną w samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych
Przykładowy model spełniający wymagania to np. OFFiX R15G3-TS16.
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16 Gwarancja

Minimum 3 lata serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu użytkowania sprzętu. Maksymalny
czas reakcji na zgłoszenie - 1 dzień roboczy. Maksymalny czas usunięcia awarii – 14 dni roboczych.
Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych
parametrach. Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca.

17 Szkolenie

Szkolenie dla operatorów przeprowadzone przez Inżyniera Wykonawcy lub producenta dostarczonego
skanera i oprogramowania do obsługi skanera w zakresie niezbędnym do obsługi skanera. Szkolenie
musi być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin. Uczestnicy
szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie
niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji.

18 Dostawa

Urządzenia zostaną dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (podręcznik użytkownika
oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację i
konfigurację oprogramowania oraz produkcyjne uruchomienie rozwiązania. Sprzęt musi zostać
dostarczony i zainstalowany w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza
22.
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Zestaw komputerowy do kontroli jakości i post-procesowej obróbki graficznej – Symbol ZK
1) Komputer
Nazwa
L.p.
parametru lub
funkcji
1
Typ
2
Procesor

3

Pamięć RAM

4

Płyta główna

5

BIOS

6

Bezpieczeństwo i
zarządzanie

7

Karta grafiki

8
9

Karta dźwiękowa
Dyski twarde
(SSD+HDD):

10

Napęd optyczny

11

Karta sieciowa

12

Obudowa

13

Zasilacz

Wymagania minimalne
Komputer stacjonarny do kontroli jakości oraz wstępnej obróbki zdjęć i skanów
Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64,
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 9800 punktów według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Min. 16GB z możliwością rozbudowy do min. 32GB. W oferowanej konfiguracji, co
najmniej dwa gniazda pamięci muszą być nieobsadzone.
Płyta główna umożliwiająca pracę procesora z maksymalną wydajnością, wyposażona
w:
- kontroler USB, łącznie min. 6 portów USB (w tym minimum 4 porty USB 3.0)
- min. 1 złącze PCI Express x16,
- kontroler SATA z możliwością obsługi minimum 4 urządzeń.
Minimalna funkcjonalność BIOS dostępna lokalnie i zdalnie: konfiguracja hasła
użytkownika i administratora,
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6,
zapewniająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD wersja
BIOS płyty głównej, zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli
tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z
wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego,
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym
powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/),
do zastosowań profesjonalnych, PCI Express z minimum 2 GB pamięci własnej.
Wyjścia: min. 2 x wyjście cyfrowe (DisplayPort lub DVI lub HDMI),
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
Dysk SSD SATA min. 480 GB, maksymalna prędkość odczytu/zapisu: min. 500 MB/s,
niezawodność MTBF: 2 000 000 godz.,
Dysk HDD 4 TB SATA
DVD+/-RW, z możliwością pracy w pionie i poziomie, z technologią Double Layer,
odczyt z prędkością DVD ROM x8 lub większą, CD ROM x24 lub większą.
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca zdalny
dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu
konsoli zarządzania.
Typu tower lub mini tower zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie
jednostki oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania
elektromagnetycznego.
Wyposażenie minimalne:
gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu.
min. 6 gniazd USB, w tym co najmniej 2 gniazda USB 3.0 z przodu obudowy.
Zasilacz 230V 50Hz o mocy znamionowej minimum 290 W z aktywnym filtrem PFC i
sprawności minimum 80% przy pełnym obciążeniu, certyfikat 80 plus@Gold.
Przez moc znamionową należy rozumieć najwyższą moc, którą zasilacz może
dostarczać w sposób ciągły przy zachowaniu pełnej wydajności i utrzymaniu
parametrów technicznych podanych przez producenta, bez jednoczesnego
przekroczenia dopuszczalnych zakresów temperatury wszystkich elementów zasilacza.
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Bezprzewodowa, laserowa USB z rolką przewijania.
Bezprzewodowa, USB, 101/102 klawisze, standard QWERTY.
System operacyjny:
1) 64 bitowy,
2) Pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych
przez Zamawiającego umów: Microsoft Academic Select, Adobe Cumulative
Licensing Program, Corel License for Learning, SPSS, StatSoft, SAS, musi
pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do
użytkowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP),
3) Posiadający wbudowany mechanizm szyfrowania dysków, w pełni zgodny z
Active Directory (zamawiający posiada infrastrukturę Microsoft AD)
Licencja musi:
1) Być nieograniczona w czasie,
2) Pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
3) Pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez
konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,
4) Posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu
operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
5) Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z
uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ działa w wyżej wymienionych systemach i zdecydowana większość
pracowników UJ jest przeszkolona w ich obsłudze.
Oprogramowanie Sterowniki:
płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne i opcjonalne
oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników komputera, dla
zainstalowanego systemu.
Min. 36 miesięcy od daty sprzedaży z naprawą w miejscu użytkowania (on-site).
Gwarancja
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia -nie później niż do końca następnego dnia
roboczego.
Mysz
Klawiatura
System

2) Monitor

L.p.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Nazwa
parametru lub
funkcji
Typ
Monitor
Rozdzielczość
Format obrazu
Kontrast
Jasność
Paleta barw
(wejścia HDMI/
DisplayPort)
Liczba kolorów
wyświetlacza
Czas reakcji
matrycy
Funkcje w Menu
ustawiania
Kąty widzenia
Złącza
Hub USB

Wymagania minimalne
Monitor do obróbki zdjęć i skanów
Podświetlenie LED, przekątna min. 24”, panoramiczny, matryca IPS Anti Glare
WUXGA (1920 x 1200 pikseli)
Panoramiczny
Statyczny minimum 1000:1
Minimum 250 cd/m2
sRGB (96%)

16,7 mln
Maksymalnie 8 ms
1) Regulacja kolorów (jasność, odcień-temperatura barwna, kontrast, gamma)
2) Przełączanie wejścia
178 o /178o
Co najmniej dwa cyfrowe złącze typu: DVI-D, Display Port, HDMI, HDMI/MHL
USB 3.0, wbudowany w obudowę, wyposażony w min. 2 porty
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Regulacja

15

Zgodność z
normami:
Przewody
Wsparcie
techniczne
Gwarancja

16
17
18

Obudowa z podstawą z regulacją:
1) Wysokości położenia ekranu (zakres min. 120mm),
2) Z możliwością obracania ekranu w poziomie i pionie - PIVOT (praca w trybie
portretowym lub panoramicznym)
3) Z regulacją pochylenia monitora min. - 5° do +25° i obrotem w prawo lub lewo wokół
osi pionowej.
EnergyStar, Zgodność z dyrektywą RoHS, Spełnianie normy jakościowej TCO 6.0.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą.
Komplet przewodów do wszystkich złączy monitora, długość min. 1.5m.
Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące oferowanego
produktu. Do oferty należy dołączyć link do właściwej strony zawierającej w/w.
Min. 36 miesięcy od daty sprzedaży z naprawą w miejscu użytkowania (on - site). Czas
reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego. Nie
dopuszcza się żadnych martwych pikseli.

Dysk NAS – Symbol: D1
L.p.

Nazwa parametru
lub funkcji

Wymagania minimalne

1

Format dysków

3.5 cala Hot Swap

2

Zainstalowane
dyski

12 szt, pojemność jednego dysku min. 4TB, dyski dedykowane do pracy 24/7

2

Maksymalna ilość
dysków

12 szt

4

Tryby RAID

0, JBOD,1, 10, 10+, 5, 5+, 6, 6+

5

Standardy sieciowe IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3u

6

Obsługiwany
systemy plików

EXT4

7

Wbudowane
Usługi

Folder zdalny
iSCSI target
Kopia zapasowa
Serwer FTP
Serwer FTP (SSL/TLS)
Serwer iTunes
Serwer MySQL
Serwer PHP
Serwer RADIUS
Serwer Syslog
Serwer UpnP
Serwer WWW
Serwer DHCP
Stacja monitoringu

8

Zarządzanie

HTTP
HTTPS
Scentralizowany system zarządzania

9

Obudowa

Rack 2U z szynami do montażu

10

Pamięć

16 GB z możliwością rozszerzenia
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Procesor

64-bitowy osiągający w Passmark minimum 6900 punktów

12

Interfejs sieciowy

4 x 10/100/1000 lan dodatkowo 2 x 10Gb SFP+

13

Złącza USB 3.0

4

14

Złącza USB 2.0

4

15

Złącza HDMI

1

16

Zasilanie

Dwa zasilacze redundantne 230V

17

Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie producenta w języku polski, Obsługa Vmware, Hyper-V
Certyfikat zgodności z systemi wirtualizacyjnymi VMware vSphere5 (ESX 5.0 i nowsze)
Obsługa uwierzytelniania Active Directory
Obsługa szyfrowania wolumenów
Usługi: wbudowany Print serwer, wbudowana obsługa kamer IP, serwer VPN, SNMPv2,
obsługa protokołów sieciowych: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP,
TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC, DHCP Client, DHCP Server
Możliwość instalacji oraz importu maszyn wirtualnych, obsługa synchronizacji i
udostępniania plików na wszystkich powiązanych urządzeniach, możliwość instalacji
dodatkowych aplikacji rozszerzających funkcjonalność NAS stworzonych przez producenta
lub zewnętrznych deweloperów.

18

Gwarancja

Min 3 lata na urządzenie, 5 lat na dyski

Zasilacz awaryjny (UPS) – Symbol: UPS
L.p.

Nazwa parametru
lub funkcji

Wymagania minimalne

1

Moc skuteczna

Min. 1000 W

2

Moc pozorna

Min. 1500 VA

3

Gniazda

Min. 4 IEC 320 C13

4

Napięcie
wejściowe

230 V

5

Napięcie
wyjściowe

230 V

6

Kształt napięcia
wyjściowego

Sinusoida

7

Topologia

Line-interactive lub online

8

Obudowa

Rack 1U

9

Interfejs
komunikacyjny

RJ-45
USB

10

Zarządzanie

zdalne zarządzanie UPS przez sieć;
zarządzanie UPS przez port USB.

11

Funkcjonalność

zimny start;
automatyczna regulacja napięcia (AVR) .

12

Gwarancja

Min. 3 lata na urządzenie.
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Przełącznik wieżowy o stałej konfiguracji z portami 10 Gigabit Ethernet (1 sztuka) – Symbol: P1
L.p.
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

Wymagania minimalne dotyczące parametru lub funkcji urządzenia
Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości maksimum 1U przystosowanym
do montowania w szafie rack.
Przełącznik musi posiadać co najmniej 24 portów dostępowych 10 Gigabit Ethernet z możliwością
rozbudowy do co najmniej 40.
Przełącznik musi posiadać co najmniej 4 portów dostępowych 40 Gigabit Ethernet z możliwością rozbudowy
do co najmniej 12.
Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10
urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie
mniej niż 40 Gb/s oddzielnie dla każdego kierunku transmisji. Stos musi być widoczny z punktu widzenia
zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami
w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na
awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem
pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii
przełącznika master.
Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC oraz być wyposażony w redundantny zasilacz. Urządzenie
musi posiadać wymienne „na gorocą” moduły wentylacji.
Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB
(out-of-band).
Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port
konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.
Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być
niższa niż 1,44 Tb/s i 1,07 Bpps w warstwie 3. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 288 000 adresów
MAC.
Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4091. Przełącznik
musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). W celu
automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół GVRP.
Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG,
po nie mniej niż 32 porty.
Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a
także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP).
Przełącznik musi obsługiwać protokoły LLDP i LLDP-MED.
Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN – ruting statyczny, oraz protokoły rutingu
dynamicznego: RIP, OSPF, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP. Ilość tras
obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 128 000. Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu
multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM.
Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie klastra HA z
wykorzystaniem protokołu VRRP.
Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie
2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co
najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC,
adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać
sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny.
Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z
warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł filtrowania ruchu. W regułach
filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych
pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.
Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic
ARP Inspection, DHCP snooping.
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Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie.
Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia
uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej
następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.
Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna
funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.
Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły
muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny
za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras
rutingu i zarządzanie urządzeniem.
Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W
urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.
Urządzenie musi zostać dostarczone w konfiguracji z 12 portami 10GBASE-LR.
Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce.
Urządzenie musi zostać dostarczone z kablami światłowodowymi SC/DX-LC/DX długość min. 2 m szt. 2
oraz LC/DX-LC/DX min. 2 m szt. 2
Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów/dystrybutorów/innego podmiotu sprzedającego urządzenia.
Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by
urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i
wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji
sprzętu przed jego rozpakowaniem).
Support:
Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi
zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta, wymianę
uszkodzonego sprzętu w ciągu jednego dnia roboczego, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także
dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych

Przełącznik wieżowy ethernetowy o stałej konfiguracji (Switch) – Symbol: P2
L.p.
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Wymagania minimalne dotyczące parametru lub funkcji urządzenia
Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do
montowania w szafie rack.
Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX.
Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP/SFP+.
Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 4
urządzenia. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie
mniej niż 10 Gb/s oddzielnie dla każdego kierunku transmisji. Stos musi być widoczny z punktu widzenia
zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami
w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na
awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony
przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie
awarii przełącznika master.
Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB
(out-of-band).
Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM.
Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port
konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.
Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być
niższa niż 176 Gb/s i 130Mpps w warstwie 3. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 adresów
MAC.
Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).
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Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 4093.
Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based).
Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 128 grupy LAG,
po nie mniej niż 8 portów.
Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a
także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP).
Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED.
Urządzenie musi obsługiwać ruting między sieciami VLAN – ruting statyczny, oraz protokoły rutingu
dynamicznego: RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 1 500.
Urządzenie musi mieć możliwość obsługi protokołów IGMP oraz PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM (może być
realizowana licencyjnie).
Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w
warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności
od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów
MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi
obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny.
Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów
z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 256 reguł filtrowania ruchu. W regułach
filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych
pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.
Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic
ARP Inspection, DHCP snooping.
Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie.
Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer
RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia
uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej
następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.
Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być
dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.
Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły
muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów,
odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za
ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem.
Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W
urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji.
Urządzenie musi zostać dostarczone w konfiguracji z 4 portami 10GBASE-LR.
Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce.
Urządzenie musi zostać dostarczone z kablami światłowodowymi SC/DX-LC/DX długość min. 2 m szt. 2
oraz LC/DX-LC/DX min. 2 m szt. 2
Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów/dystrybutorów/innego podmiotu sprzedającego urządzenia.
Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by
urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i
wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji
sprzętu przed jego rozpakowaniem).
Support:
Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi
zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta, wymianę
uszkodzonego sprzętu w ciągu jednego dnia roboczego, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także
dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.
oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi
diagnostycznych.
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Serwer – Symbol: SR
Obudowa





Typ procesora




Ilość procesorów
Pamięć RAM




Chipset





Płyta główna
Złącza PCI
Kontrolery





Dyski twarde
Karta SAN HBA
Karty sieciowe





Złącza zewnętrzne





Zdalny interfejs
zarządzający

Karta graficzna
Zasilacz




Chłodzenie
Warunki pracy
Gwarancja





Do zabudowy w szafie serwerowej 19”, plus wszystkie elementy niezbędne do
mocowania i wysuwania do celów serwisowych bez odpinania kabli.
Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być zamontowane w jednej
obudowie, o maksymalnej wysokości 2U
Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy serwera (umożliwiająca co
najmniej łatwą lokalizację serwera poprzez zapalenie diody LED lub wyświetlacza
LCD).
Przystosowany do pracy w układach co najmniej dwuprocesorowych.
Procesor dedykowany do pracy w serwerach, w architekturze x64, osiągający w
teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 15000 punktów według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Co najmniej 2
Min. 256 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM z technologią Advanced ECC lub
chipkill.
Możliwość rozszerzenia pamięci do min. 768 GB.
Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej
dwuprocesorowych.
Dedykowana do pracy w serwerach.
Min. 6 złącza PCI-E, min. PCle 3.0 x8.
1x kontroler macierzowy SAS 12Gb/s, min. 2GB pamięci cache z podtrzymaniem
bateryjnym lub flash, możliwość rozszerzenia cache o dyski SSD, obsługa RAID min.
wersja 0/1/10/5/50/6/60, kontroler nie może zajmować slotu PCle,
Min. 8x SAS 12Gb/s 1TB GB 7200 obr./min, hot plug. 2x SSD SATA 6Gb/s 200GB
2x 8Gb FC z wkładkami Multi-mode SFP+ SR LC
Min. 4x Ethernet 1Gb RJ-45, Wake on LAN, PXE, wspierająca load balancing,
failover, TCP/IP Offload Engine; 2x Ethernet 10Gb RJ-45 wspierająca iSCSI, FCoE,
NPAR, SR-IOV; karty nie mogą zajmować slotów PCle.
min. 3x USB 3.0 (w tym min. 1x z przodu obudowy).
min. 1xVGA
Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania,
niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45,
umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności:
o Zdalne włączenie serwera
o Zdalne wyłączenie serwera
o Restart serwera
o Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
o Przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS),
o Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami
umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem
przeglądarki internetowej. Licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego
podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, Pamięć USB oraz
wirtualnych folderów
Zintegrowana, pozwalająca na prace z rozdzielczością min. 1280x1024
230V 50Hz, min. 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy
wystarczającej do pracy serwera
Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug
10-35 °C
Przynajmniej 60 miesięcy gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z
czasem reakcji na zgłoszenie usterki maksymalnie w następnym dniu roboczym,
obsługa techniczna w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku
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Dokumentacja
techniczna
Certyfikaty







obsługa serwisowa w j. polskim
przyjmowanie zgłoszeń mailowo, telefonicznie w systemie 24/7
oferta powinna zawierać dokumentację techniczną producenta pozwalającą na
weryfikację zgodności z SIWZ
oferowany sprzęt powinien posiadać certyfikaty zgodności z Red Hat Enterprise oraz
Vmware
Całość dostarczanego sprzętu/oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego
kanału sprzedaży producentów/dystrybutorów/innego podmiotu sprzedającego
urządzenia.

Macierz dyskowa – Symbol: MD
Obudowa



Dyski twarde
Pojemność macierzy









Interfejs

Kontrolery macierzy

Dodatkowe
wymagania

Dodatkowe
wymagania
Zasilacz
Warunki pracy






Dedykowana do montażu w szafie serwerowej w standardzie 19”, W zestawie
powinny być wszystkie elementy niezbędne do mocowania w szafie.
Maksymalna wysokość obudowy pojedynczej półki macierzowej - 2U.
Min. 16x 1TB 12G SAS 2,5”; 2x 400GB 12G SAS SSD
Min. 16,8 TB RAW z możliwością rozbudowy
Min. 24 kieszeni typu Hot Plug, dla wyżej wymienionych dysków twardych
Możliwość rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowych półek zewnętrznych, bez
wymiany kontrolerów macierzowych.
Możliwość instalacji dysków SSD i SAS, oraz mieszania dysków SSD z dyskami SAS
o obrębie jednej półki dyskowej.
Rozwiązanie musi stanowić pojedynczą macierz dyskową nie wymagającą
dodatkowych urządzeń i oprogramowania do wirtualizowania zasobów dyskowych.
Min. 8x 8Gb SAN FC z możliwością wymiany na porty 10 GbE iSCSI, 1GbE iSCSI.
Lokalnej konsoli zarządzającej.
LAN (Ethernet) dla każdego kontrolera do zdalnego zarządzania.
Kontroler macierzowy SAS o parametrach:
o Min. 4GB RAM cache z automatycznym zapisem do pamięci Compact
Flash w przypadku braku zasilania, nie dopuszcza się potrzymania
bateryjnego z ograniczonym czasowo potrzymaniem.
o Możliwość rozszerzenia cache odczytu do min. 8TB na dyskach SSD.
o Obsługa RAID 0,1, 3, 5,6, 10, 50.
o Wsparcie dla min. 512 LUN.
o Możliwość tworzenia LUN o maksymalnym rozmiarze min. 140TB.
o Ilość min. 2 sztuki
 Funkcjonalność prezentacji dysków logicznych o pojemności większej niż
zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning).
 Wsparcie dla automatycznego przełączania kanałów 10 w przypadku awarii ścieżki
dostępu serwerów do macierzy w ramach oferowanych licencji oprogramowania.
 Możliwość dokonywania na żądanie migawkowej kopii danych (snapshot) min. 512.
 Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach
macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych, również pomiędzy
obszarami danych zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID.
 Możliwość wykonywania na żądanie (bez utraty dostępu do danych) migracji
wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi typami nośników dyskowych.
 Możliwość automatycznego przenoszenia danych na różne rodzaje dysków w
zależności od intensywności ich wykorzystania w ramach pojedynczych
wolumenów.
 Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji
replikowanych wolumenów dyskowych) w trybie asynchronicznym.
 Nadmiarowe wentylatory hot -swap.

 230V 50Hz, min. 2 szt. nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy wystarczającej do
pracy macierzy.
 5-40 °C
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Zarządzanie
Bezpieczeństwo









Przewody
Gwarancja

Dokumentacja
techniczna
Certyfikaty









Dodatkowe elementy
zamówienia



Interfejs Webowy (przez przeglądarkę WWW)
możliwość dostępu za pomocą interfejsu tekstowego
Brak pojedynczego punktu awarii.
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.
Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco
bez zatrzymywania pracy macierzy.
Możliwość aktualizacji kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu.
Możliwość automatycznego informowania centrum serwisowego o awarii - po
wykupieniu dodatkowej usługi
Przewody zasilające, przewód konsoli lokalnej.
Przynajmniej 60 miesięcy gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z
czasem reakcji na zgłoszenie usterki maksymalnie w następnym dniu roboczym,
obsługa techniczna w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku
obsługa serwisowa w j. polskim
przyjmowanie zgłoszeń mailowo, telefonicznie w systemie 24/7
oferta powinna zawierać dokumentację techniczną producenta pozwalającą na
weryfikację zgodności z SIWZ
oferowany sprzęt powinien posiadać certyfikaty zgodności z Red Hat Enterprise oraz
Vmware
Całość dostarczanego sprzętu/oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego
kanału sprzedaży producentów/dystrybutorów/innego podmiotu sprzedającego
urządzenia.
dodatkowe licencje do przełączników SAN posiadanych przez zamawiającego (2
sztuki) oraz wkładki (8 sztuk)
 Oznaczenie urządzeń posiadanych przez zamawiającego: [AM867A] HP 8/8 (8)ports Enabled SAN Switch
 wymagane licencje: 2 x [T5518A] Licencja HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8p Upg
LTU
 wymagane wkładki: 8 x [AJ716B] Wkładka HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+
1 Pack

Biblioteka taśmowa – Symbol: BT
Obudowa

Liczba napędów
Pojemność biblioteki

Interfejs
Zasilacz
Warunki pracy
Zarządzanie

Wspierane
oprogramowanie,
certyfikaty

 Do zabudowy w szafie serwerowej 19", plus wszystkie elementy niezbędne do
mocowania.
 Maksymalna wysokość obudowy - 12U.
 Min. 4 napęd LTO 7
 Możliwość rozbudowy do 42 napędów
 Min. 2,4PB przy zastosowaniu kompresji
 Możliwość rozbudowy do 8,4PB przy zastosowaniu kompresji
 Min. 160 slotów
 Możliwość rozbudowy do 560 slotów
 2x 8 Gb/s Fibre Channel na jeden napęd
 230V50Hz, min. 2 szt.(dla każdego modułu biblioteki) redundantne
 10-35 0C
 Możliwość zarządzania poprzez:
o Interfejs Webowy (Przeglądarkę WWW)
o możliwość dostępu za pomocą interfejsu tekstowego
 Dołączone oprogramowanie umożliwiające zarządzaniem wieloma bibliotekami
taśmowymi z jednej konsoli
 Wsparcie dla najnowszych wersji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych:
o HP Data Protector
o CA ARCserve
o IBM Tivoli Storage Manager
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Przewody
Gwarancja

Dokumentacja
techniczna







o Symantec Backup Exec
o Symantec Veritas NetBackup
 Całość dostarczanego sprzętu/oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego
kanału sprzedaży producentów/dystrybutorów/innego podmiotu sprzedającego
urządzenia.
4x przewody zasilające C13-C14 min l,8m; 4x FC OM3 LC-LC min 5m
Przynajmniej 60 miesięcy gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z
czasem reakcji na zgłoszenie usterki maksymalnie w następnym dniu roboczym,
obsługa techniczna w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku
obsługa serwisowa w j. polskim
przyjmowanie zgłoszeń mailowo, telefonicznie w systemie 24/7
oferta powinna zawierać dokumentację techniczną producenta pozwalającą na
weryfikację zgodności z SIWZ
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