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Nasz znak: SZ/12/2020 r.

Stargard, dn., 24.04.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla SPWZOZ w
Stargardzie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1
Czy urządzenia mają być fabrycznie nowe, czy mogą być używane?
Odpowiedź: Urządzenia mają być fabrycznie nowe.
Pytanie 2
W specyfikacji zawarte jest określenie ‘’Skaner kart dostępowych’’ Jaką funkcjonalność oczekują
Państwo w związku z tym zapisem? Czy chodzi o identyfikację użytkowników kartą zbliżając ją do
czytnika, czy o możliwość skanowania karty np. do PDF,-emaila. Proszę również o informacje jaką
ma dać funkcjonalność taka identyfikacja użytkowników, bo nie zostało to opisane.
Odpowiedź: Chodzi o identyfikację użytkowników kartą zbliżając ją do czytnika.
Pytanie 3
W Pkt. 11 nie są dostępne na rynku urządzenia z dyskiem o pamięci do 500 MB – dlatego prosimy o
doprecyzowanie czy mają Państwo na myśli pamięć ram czy dysk ?
Odpowiedź: Dysk twardy min 32 GB - do zapisy wydruków czekających do wydrukowania po
użyciu czytnika kart zbliżeniowych następuje wydruk.
Pytanie 4
12 – Proszą Państwo o skaner kart dostępowych – prosimy o doprecyzowanie czy ma to być skaner
magnetyczny czy optyczny czy zbliżeniowy ?
Odpowiedź: Czytnik kart zbliżeniowy do autoryzacji użytkownika, odbiór wydruku po
zalogowaniu się kartą,
Pytanie 5
13 – Prosimy o doprecyzowanie standardu kart dostępowych
Odpowiedź: Karty systemu – MiFare.
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Pytanie 6
Pkt 14 i 16 - Prosimy o informacje z jakiego powodu potrzebują Państwo gwarancji skoro jest to
dzierżawa i to oferent będzie ponosił powyższe koszty wymiany elementu ?
Odpowiedź: Umowa trwa 3 lata. Miesięcznie przewidujemy wykonanie ponad 10 000 wydruków
i przewidujemy konieczność wymiany bębna w okresie trwania umowy po wykonaniu 300 000
wydruków. Wymiana bębna powinna być w cenie dzierży urządzenia.
Pytanie 7
Pkt 19 - Prosimy o informacje z jakiego powodu potrzebują Państwo informacji skoro i tak płacą
Państwo stawkę za wydrukowaną stronę ?
Odpowiedź: Umowa trwa 3 lata. Toner jest dostarczany przez kuriera. Pracownik SPW ZOZ
Stargard wymienia toner. Po wykonaniu inwentaryzacji rocznej okazuje się, iż wykonaliśmy
wydruków 100 000 ,a pobraliśmy toner na 120 000 wydruków. Różnicą za 20 000 wydruków
zostajemy obciążeni jako ponadnormatywny wydruk powyżej 5% zadruku strony.
Pytanie 8
Pkt 15 określa parametry bębna – „Gwarancja na bęben – 36 miesięcy lub 300 000 kopii.”
W związku z powyższym zapisem zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści urządzenie
spełniające wszystkie określone w załączniku A wymagania, o ile gwarancja na bęben w zakresie
wydajności, będzie na 300 000 wydruków lub Wykonawca dostarczy bezpłatnie odpowiednią ilość
bębnów, których łączna wydajność będzie wynosiła co najmniej wydruków.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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