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Załącznik  nr 4.2 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
na dostawę sprzętu  dla Laboratorium Kryminalistycznego  KWP w Szczecinie

2. Cyfrowa stacja kontroli dokumentów

Lp Opis przedmiotu zamówienia

Producent/
Model/Typ/Numer

Katalogowy
oferowanego sprzętu 

j.m ilość
Cena jednostkowa

brutto**

Wartość
brutto
(zł)***

1 2 3 4 5 6 7

1 Wideokomparator cyfrowy w zwartej obudowie o parametrach urządzenia 
typu VSC 800 lub równoważny:
Kamera kompatybilna z cyfrową stacją kontroli dokumentów, obiektyw, filtry 
odcinające:
- obraz powinna zapewniać kamera cyfrowa kolorowa/IR  wysokiej 
rozdzielczości min. 5 mln pikseli o matrycy CMOS GigE, zakresie pracy 340-
1100 nm, liczba pikseli na cal min. 5500, 
- czas ekspozycji od 0,013 ms do 64 s,
- rodzaj przetwornika kamery CMOS Exmor,
- zmotoryzowany zoom obiektywu dający powiększenie od 1,85x do 130x 
(zoom optyczny) i do 260x (zoom cyfrowy) na ekranie monitora 32”,
- automatycznie ustawiana przysłona z możliwością manualnej korekty,
- automatyczna ekspozycja z możliwością manualnej korekty,
- automatycznie ustawiana ostrość z możliwością manualnej korekty za 
pomocą rolki myszki,
- pole widzenia min. 219 x 198 mm,
- zestaw min. 12 filtrów na kamerze z zakresu od 570 do 925nm o kolejnych 
progach 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695,
715, 725, 780, 850, 925 nm oraz filtr liniowy polaryzacyjny.
Źródła światła:
- źródło światła białego LED (min. 4 diody), widzialnego rozproszonego 
(białe, IR 780, 850, 940 i 980 nm) i punktowego zapewniające obserwację 
zabezpieczeń w dokumentach w świetle przechodzącym (zarówno punktowe 
białe i IR 850nm, jak i rozproszone) i ukośnym białym i IR850 nm (bocznym 
ze zmiennym kątem – możliwość wyboru świecenia z lewej strony lub prawej 
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oraz funkcją miksowania obrazu  z poziomu oprogramowania) oraz 
przechodzącym,
- źródło światła punktowego (do luminescencji IR):
- wysokiej intensywności 10 diód LED z wysokim i niskim pasmem filtrów 
zamontowanych na 2 niezależnych wielopozycyjnych kołach z filtrami 
wzbudzającymi o następujących parametrach:
- (10 długości fali, zapewniających 1023 możliwych kombinacji ustawień) 
białe, fioletowe (410nm), niebieskie (445nm), niebieskie-zielone (475nm), 
cyjan (500nm), zielony (525nm), pomarańczowy (590nm), czerwony 
(640nm), głęboki czerwony (660nm), daleki czerwony (740nm).
- system soczewek do rozszerzania lub skupiania światła punktowego,
- źródło promieniowania nadfioletowego wbudowanego w urządzenie;
- odbite 254nm –minimum 2x6W , 313nm – minimum 2x6W, 365nm – LED,)
- przechodzące – 365nm (LED) (system bezpieczeństwa przyużywaniu światła
UV 313nm i 254nm, po włączeniu światła otwarcie paneli urządzenia 
powoduje wyłączenie oświetlenia).
- źródła światła specjalistyczne:
- oświetlenie koaksjalne (poosiowe) szerokopolowa dioda 1xLED do 
oglądania zabezpieczeń retrorefleksyjnych (3M),
- źródło anti-Stokes 840 – 1100nm do np. kontroli tuszy fluorescencyjnych,
- źródło pulsacyjne UV do tuszy fosforofluorescencyjnych,
- źródło LED do obserwacji zabezpieczeń w dwójłomności i  polaryzacji,
- krzyż 21 diod doprowadzających oświetlenie pod kątem pionowo         i 
poziomo do skanowania DOVD,OVI, OVD, hologramy.
Program całkowicie sterujący urządzeniem:
- moduł IPI/ICI (dekodowanie niewidzialnych informacji w zdjęciach i 
ciągach znaków), możliwość ustawienia do różnych paszportów i zapisanie 
ustawień,
- moduł do czytania OCR i weryfikacji kodów ICAO w paszportach, 
dowodach i wizach,
- odczyt barkodów 1D i 2D formatu PDF417
 - przyjazny system okienkowy do organizowania pracy i zarządzania: 
informacjami i zdjęciami oraz pełnymi ustawieniami parametrów,
- możliwość przechowywania parametrów pracy i powrotu do nich (np. 
oświetlenie, filtry na kamerze, czas integracji, wzmocnienie kamery, 
ustawienie kontrastu itd.),
- możliwy reset i powrót do automatycznych ustawień urządzenia,
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- możliwość zapisania zdjęcia w galerii z obecnej pracy i porównania z 
pracami wcześniejszymi,
- możliwość zapisu zdjęć w formatach; Bitmap, Jpeg, Jpeg 2000, lub Tiff, jak i
skopiowane do Microsoft Word,
- tryby wyświetlania obrazu: pełnoekranowy, na połowie ekranu, w pełnej i 
roboczej (1,3 mln pikseli) rozdzielczości,
- wszystkie funkcje sterowania urządzeniem z poziomu oprogramowania za 
pomocą klawiatury i myszy (niedopuszczalna kontrola spoza oprogramowania
za wyjątkiem
włącznika – dzięki czemu obsługa urządzenia odbywa się dopiero po 
zalogowaniu się na swoje konto do systemu),
- automatyczne wyszukiwanie wysokiej intensywności luminescencji 
punktowej i kombinacji filtrów na kamerze, aby wyświetlić najwyższy 
kontrast,
- nielimitowana ilość operacji cofania wykonywanych prac,
- pomiary (skalibrowane): odległości, kąta i powierzchni, skalibrowana siatka 
pomiarowa,
- funkcja poprawy zdjęcia zawierająca: kontrast, HSI, RGB, filtry 
zmiękczające i średnie,
wyrównanie, transformację FFT, korekcję gamma, wyostrzenie,
- porównanie obrazu żywego z zapisanym na dysku wzorcem: lewa/prawa, 
górna/dolna połowa ekranu, nakładanie obrazów na siebie, migotanie. (zdjęcie
powinno być pozycjonowane/obracane za pomocą myszki),
- zsynchronizowany playback video do oglądania obrazu żywego (np. przy 
zmieniającym się hologramie),
- pusta baza danych obrazów dokumentów (np. paszportów, praw jazdy, 
innych dowodów tożsamości obowiązujących w danym kraju) wbudowana w 
oprogramowanie.
Odłączany panel światła przechodzącego. Możliwość umieszczenia w jego 
miejscu obiektów o dużych gabarytach (np. książki, torby, butelki, puszki itp.)
Min. 5 portów USB wbudowanych w urządzenie do podłączenia innych 
peryferiów w postaci pamięci USB, myszy, spektrometru zewnętrznego, 
klawiatury itp. Wymiary urządzenia nie większe niż 440mm (długość) x 
375mm (szerokość) x  365mm (wysokość)
Zasilanie 12 v napięcia stałego.
Klapy urządzenia z siłownikami pozwalającymi na pozostawienie ich 
uchylonymi.
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System detekcji zużycia lamp
Zapasowe części (żarówki 2 sztuki, świetlówki 2 sztuki, bezpieczniki 4 
sztuki).
Możliwość dołączenia w przyszłości drugiej kamery, np. z mikroskopu i pracy
w tym samym oprogramowaniu sterującym urządzeniem.
Konfiguracja minimalna komputera sterującego urządzeniem:
- procesor: Intel i5,
- pamięć: 16 GB DDR2 SDRAM. (2 X 4GB).
- dysk twardy:240 GB (SSD) i 1000 GB(SATA).
- dysk optyczny: (SATA) 16 x DVD+/- RW Dual Layer Drive.
- grafika: 1 GB, wyjścia: DisplayPort, DVI, HDMI.
- interfejs sieciowy: zintegrowany Gigabit(10/100/1000) RJ45.
- USB: 8 x USB 2.0.
- klawiatura standardowa.
- mysz optyczna USB.
- monitor 4K 32” LCD z matrycą PVA, DVI,
- system operacyjny Windows 10 Pro.
Baza dokumentów Keesing pracująca wewnątrz oprogramowania urządzenia 
(offline-bez potrzeby łączenia się z internetem, dokumenty – paszporty, wizy, 
prawa jazdy, dowody osobiste i inne ze 197 krajów świata, roczna subskrypcja
pozwalająca na bezpłatną aktualizację bazy). Możliwość niezależnej pracy 
ww. bazy (poza programowaniem urządzenia).
Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia oraz instrukcje do oprogramowania i 
urządzeń w języku polskim.

Razem brutto

**/***Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.
* w kolumnie 3 należy wpisać wszystkie wymagane parametry dotyczące urządzenia

................................. ....................................................................................................
Miejscowość, data                                                                                                     

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy)


