ZP-2380-184-46/1299/2016

Katowice, dnia 07.06.2016r.

Egz. pojedynczy
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawa sprzętu drukującego dla KPP Wodzisław Śląski w ramach pierwszego wyposażeniapostępowanie nr 2”
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły
zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający oczekuje blokowania funkcji urządzenia do momentu autoryzacji, co zabezpiecza
urządzenia przed nieuprawnionym dostępem i umożliwia kontrolowanie wykonywanych na nim
czynności związanych z drukowaniem, kopiowaniem, skanowaniem?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje blokowania funkcji urządzenia do momentu autoryzacji w przypadku
uruchomienia czytników kart zbliżeniowych
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający oczekuje obsługi skanowania przez aplikację umożliwiającą wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy lub do „folderu domowego” zalogowanego użytkownika,
dzięki czemu nie będzie potrzeby wyszukiwania użytkownika z poziomu urządzenia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje wysłania zeskanowanego dokumentu bezpośrednio z poziomu urządzenia na
adres mailowy użytkownika z wykorzystaniem istniejącej bazy LDAP.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający oczekuje możliwości wydruku poprzez jedną, udostępnioną z serwera „kolejkę
wydruku”, dzięki czemu administracja wszystkimi urządzeniami – kolejkami na serwerze wydruku
nie będzie konieczna.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający planuje wykorzystanie do zarządzania kolejką wydruku rozwiązania oparte na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający oczekuje udostępnienia alternatywnej metody autoryzacji do urządzeń, w przypadku braku możliwości skorzystania z karty zbliżeniowej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje innej metody weryfikacji
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający oczekuje uruchomienia wydruku podążającego między nowo dostarczonymi urządzeniami, dzięki czemu zabezpieczona zostanie ciągłość pracy w przypadku wystąpienia awarii.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie planuje wdrażania systemu wydruku
podążającego
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Pytanie nr 6
Czy Zamawiający oczekuje obsługi materiałów eksploatacyjnych oraz obsługi danych raportowych
z poziomu jednej platformy – przeglądarki www. Dzięki temu nie ma potrzeby instalacji dodatkowych, dedykowanych programów.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie planuje wdrażania systemu obsługi materiałów
eksploatacyjnych.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający oczekuje możliwości przypisywania kart zbliżeniowych bezpośrednio na urządzeniach wielofunkcyjnych przez użytkowników, dzięki czemu rola administratorów ograniczy się do
ewentualnej kontroli.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający ewentualną obsługę kart będzie prowadził poprzez serwer domeny.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający udostępni min. 2 karty zbliżeniowe na testy i w celu dopasowania odpowiedniego
czytnika? Czy numery kart są przechowywane w innym systemie (np. SDK) i zostaną udostępnione
do potrzeb konfiguracji i przypisania kart użytkownikom.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż karty zbliżeniowe pracują w systemie Indala (125kHz)
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający przewiduje wydruk bezpośrednio na urządzenia z pominięciem serwera wydruku?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje wydruków z pominięciem serwera
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający oczekuje możliwości wyboru pracy, która ma zostać wydrukowana, z poziomu
ping 10.58.6226panelu urządzenia, co umożliwi kontrolę nad drukowanymi materiałami?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie planuje uruchamiania w/w funkcjonalności

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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