
 

Pytania i odpowiedzi do postępowania: 

Postępowanie na zakup drukarek i czytników wielokanałowych nr NT-230-9-27/19  z dnia 
09.09.2019r. 
 

Zebra ZT600:  

1. Drukarka ma być wyposażona w głowicę drukującą 203 DPI, 300 DPI czy może 600 DPI? 

Odpowiedź: standardowe 203 DPI. 
 
2. Drukarka ma być wyposażona w głowicę drukującą 4’ czy może 6’?  

Odpowieź: standardowa 4’. 
 

Czytnik RFID UHF BLUETOOTH:  

3. Jakie ma być główne zastosowanie tego czytnika?  

Odpowiedź: programowanie i odczyt kart i tagów (UHF), baza do zbudowania systemu.  
 

Drukarka SD460 DataCard:  

4. Czy interesuje Państwa drukarka innego producenta np. Zebra? Czy ma być konkretnie 
model SD460 DataCard?   

Odpowiedź:  Jeżeli jest drukarka inna niż wyspecyfikowana która obsługuje wszystkie 
protokoły nam potrzebne to nie ma przeciwwskazań. Pytanie do producenta z naszej 
specyfikacji powinno wyjaśnić.  
 
5. Ile kart ma mieścić podajnik? 100 czy 200?  

Odpowiedź: 100 wystarczy. 
 
6. Czy karty mają być przedrukowywane z jednej czy z dwóch stron?  

Odpowiedź: Może być jednostronnie lub dwustronnie. 
 
7. Ile kart dziennie będzie drukowane?  
Odpowiedź: Ciężko powiedzieć, nie będzie wykorzystywana produkcyjnie tylko do 
testów/demonstracji. 
 
8. Jak komunikować ma się drukarka z PC – USB czy Ethernet?   

Odpowiedź: W tym przypadku USB jeszcze jest do zaakceptowania ponieważ nie musi gdzieś 
daleko stać, ale Ethernet dużo lepiej. Najlepiej jak drukarka miałaby oba porty. 

 

Czytnik wielokanałowy:  

9. W jakie porty ma być wyposażony czytnik: USB, Ethernet, RS232?  

Odpowiedź: Ethernet do sieci, usb nie ma szans w tym wypadku. 
 
10. Ile anten chcecie Państwo podłączyć do czytnika? 4 czy więcej? 

Odpowiedź: 4 wystarczy. 
 
11. W jakich warunkach ma pracować czytnik?  

Odpowiedź: Wew. i zew. 
 

 



 

Czytnik ręczny Zebra MC9200:  

12. Jakiego zasięgu ma być skaner: bliski, standardowy czy daleki?  

Odpowiedź: Nam jest potrzebne około 5-8 m. 
 
13. Jaka ma być klawiatura: numeryczna, alfanumeryczna?  

Odpowiedź: Ekran dotykowy, ale klawiatura alfanumeryczna.  
 
14. Do skanera MC9200 potrzebny jest przynajmniej dok komunikacyjno-ładujący. Czy ma on 
komunikować się z PC po USB czy LAN?  

Odpowiedź: może być USB, ale potrzebna komunikacja bezprzewodowa najlepiej GSM. 
Powinno mieć wszystko, czyli GSM, Wi-Fi, bluetooth (to już niekoniecznie). 
 
15. Czy w ofercie mam zawrzeć np. dodatkową baterię do czytnika, futerał?  

Odpowiedź: Dodatkowa bateria opcjonalnie, futerał potrzebny w zestawie.  


