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Komenda Wojewódzka Policji      Katowice, dnia 05.11.2018 r. 
 w Katowicach 
Zespół Zamówień Publicznych       

 
ZP-2380-356-66/3246/2018      Egz. pojedynczy 
 
 
 
 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:„Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz jednostek 
podległych” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
 
 
Zapytania z dnia 31.10.2018 r. 
Pyt. 1: „Pytanie dotyczy produktów: Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono oraz drukarka sieciowa A4 mono 
 Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczone z bębnem o wydajności minimum 120 000 stron. 

Różnica tylko 30 tyś stron wydajności w tej klasie urządzeń jest nie znacząca a pozwoli zaoferować 
urządzenie w bardzo atrakcyjnej cenie w komplecie z bębnem o wskazanej wydajności. Konieczność 
doliczania kolejnego bębna wpływa na cenę i zaburza konkurencyjność rozwiązań innych producentów. 
W tej klasie urządzeń drukujących takimi wydajnościami bębnów charakteryzując się wyłącznie 
urządzenia firmy Kyocera” 

Odp. 1: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji II 
i drukarki z pozycji III z bębnem o wydajności minimum 120 000 stron. 

 
Zapytania z dnia 29.10.2018 r. 
Pyt. 1: „II Urządzenie wielofunkcyjne A4 Mono 

1. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z czasem wydruku pierwszej kopii 9,5 s.? 
Pozwoli to na zaoferowanie urządzenia z wyższą prędkością druku niż jest wymagana w SIWZ 

2. Zamawiający podaje wydajność bębnów na minimum 150 000 stron, czy zamawiający zgodzi się 
na zaproponowanie urządzenia z bębnami o wydajności maksymalnej 150 000 stron? 

3. W wymaganych funkcjonalnościach urządzenia zamawiający wymaga zgodności z załącznikiem nr 
4 SIWZ - jest to oświadczenie dot. Podstaw do braku wykluczenia. Czy zamawiający popełnił tutaj 
błąd? Proszę o wyjaśnienie.” 

Odp. 1 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji II 
z czasem wydruku pierwszej kopii 9,5 s 

2. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji II 
z bębnami o wydajności maksymalnej 150 000 stron. 

3. Zamawiający wymaga zgodności funkcjonalnych urządzeń z załącznikiem nr 3a do SIWZ. 
Zamawiający naniósł poprawki w załączniku nr 3 do SIWZ 

 
Pyt. 2: „III Drukarka sieciowa A4 mono 

1. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie drukarki z tacą boczną/przednią na 50 arkuszy? 
Pozwoli to na zaoferowanie drukarki z większą niż wymaganą w SIWZ pojemnością podajnika 
automatycznego. 

2. Zamawiający podaje wydajność bębnów na minimum 150 000 stron, czy zamawiający zgodzi się 
na zaproponowanie urządzenia z bębnami o wydajności maksymalnej 150 000 stron?” 

Odp. 2 1. Zamawiający nie  wyraża zgody na zaproponowanie drukarki z tacą boczną/przednią na 50 
arkuszy. Drukarki będą używane do opisywania dużej ilości korespondencji więc 
funkcjonalność 100 arkuszy w podajniku bocznym /przednim jest Zamawiającemu 
niezbędna. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji II 
z bębnami o wydajności maksymalnej 150 000 stron. 
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 Biorąc pod uwagę powyższe oraz wpływ planowanych zmian na przygotowanie oferty, Zamawiający 
przesuwa terminy składania, otwarcia i wniesienia wadium do postępowania jak niżej: 
 

TERMIN TERMIN PO PRZESUNIĘCIU Z 
DNIA 31.10.2018 R. 

NOWY TERMIN 

Termin składania ofert 07.11.2018 r. godzina 09:30 08.11.2018 r. godzina 09:30 
Termin otwarcia ofert 07.11.2018 r. godzina 10:00 08.11.2018 r.. godzina 10:00 
Wniesienia wadium do postępowania 07.11.2018 r. godzina 09:30 08.11.2018 r. godzina 09:30 

 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy po modyfikacji 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1- a/a, umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


