Sanok dn. 07.10.2021r.
Znak sprawy: ZP.2521.29.2021.1
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje ,że wpłynęło zapytanie j.n. dot. zapytania
ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego urządzenia
inteligentnego (3 w 1 kopiarka +drukarka + skaner)”

Pytania :
Zamawiający pisze: Dysk twardy w standardzie 320 GB
Pytanie 1: czy zamawiający dopuści maszynę o dysku twardym o pojemności standardowej 256 GB
oraz pamięci RAM 8,0 GB?
Zamawiający pisze: Waga 96,4 kg
Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści maszynę o wadzę 84,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)
Zamawiający pisze: Pojemność ARDF 100 arkuszy / Pojemność SPDF 220 arkuszy
Pytanie 3: Czy zamawiający wymaga dostarczenie urządzenia w podajnik ARDF (Automatyczny
podajnik odwracający dwuprzebiegowy czy podajnik SPDF (automatyczny podajnik jednoprzebiegowy
dwustronny)?
Zamawiający pisze: Wymiary (szer. x gł. x wys.) 587 x 685 x 963 mm
Pytanie 4: Czy zamawiający dopuści maszynę o wymiarach: 615 x 688 x 779 mm
Zamawiający pisze: Procesor ApolloLake E3930 1,3 GHz
Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści maszynę z procesorem Cortex A72 CPU Quad Core 1.6C7Hz
Zamawiający pisze: Możliwość druku mobilnego Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC,
Ricoh Smart Device Connector
Pytanie 6 Czy zamawiający dopuści maszynę z aplikacjami PageScope Net Care Device Manager;
PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status
Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Zamawiający pisze FAKS – opcjonalnie nosnik do montażu instalacji.
Pytanie 7 Czy zamawiający wymaga dostawy urządzenia wyposażonego w moduł faks czy tylko
urządzenie powinno mieć taką możliwość rozbudowy
Pytanie 8 Czy zamawiający wymaga dostarczenie urządzenia objętego gwarancja producenta na
okres 36 m-c czy gwarancją sprzedawcy / pośrednika na okres 36 m-c.

Odpowiedzi:
AD1 Tak – dopuszczalne jest zastosowanie urządzenia z pamięcią Ram > 2GB oraz pamięcią dysku w
zakresie od 200 do 300 GB
AD2 Tak – zamawiający dopuszcza urządzenie o niższej wadze
AD3 Zamawiający dopuszcza w ofercie montaż jednego z typów podajnika automatycznego
skanowanych dokumentów. W przypadku technologii ARDF minimalna wydajność 80 obrazów na

minutę (200/300 dpi) lub SPDF 120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę
(dwustronnie). W przypadku montażu podajnika ARDF – urządzenie musi umożliwiać także
skanowanie dwustronne dokumentów.
AD4 Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 615x688x779
AD5 Zamawiający dopuszcza urządzenie z innym modelem procesora o szybkości przetwarzania nie
mniejszej niż 1,3GHz
AD6 Zamawiający zezwala na alternatywne inne formaty wydruku
AD7 Urządzenie powinno umożliwiać instalację FAX, aczkolwiek w ofercie nie jest wymagane ujęcie
funkcji faksu jako obowiązkowe – urządzenie może być dostarczone przez oferenta, nie wpływa to
jednak na ocenę oferty.
AD 8 Urządzenie powinno być chronione 36m gwarancją producenta.
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