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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP/KPP i KWP Katowice””

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje,
że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

PYTANIE:
W związku z dokonaną w dniu 18bm. przez Zamawiającego modyfikacją formularza cenowego i uszczegółowieniem
wymaganych parametrów technicznych niektórych akcesoriów będących przedmiotem zamówienia, mając na uwadze
zauważone rozbieżności i dezinformujące wymagania, 
które nie pozwalają na złożenie poprawnej oferty, prosimy o wyjaśnienie 
poniższych wątpliwości:
1/ Czy wymagany w poz.10 czytnik kodów kreskowych przewodowy USB winien charakteryzować się podaną w kol.2
prędkością skanowania 100skanów/sek., gdyż w kol.3 dotyczącej minimalnych wymagań ten istotny i wpływający na
cenę produktu parametr został pominięty ?
2/ Czy wymagany w poz.11 czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy winien charakteryzować się podanym w kol.2
zasięgiem pracy nie mniej 
niż 100m, gdyż w kol.3 dotyczącej minimalnych wymagań Zamawiający wskazał błędnie, jako spełniający ten wymóg,
przykładowy model - czytnik HDWR HD21, którego zasięg pracy wg informacji producenta wynosi max. 50m ?

ODPOWIEDŹ: 
AD1 W pozycji 10 zamawiający wymaga zaoferowania czytnika kart pamięci USB 3.0 pytanie dotyczy pozycji 11, za-
oferowany asortyment musi spełniać co najmniej wymogi dotyczące parametrów określonych w kolumnie nr 2. Wska-
zane w kolumnie nr 3 urządzenia są podane wyłącznie przykładowo jako asortyment spełniający wymogi zamawiające-
go. 

AD2  W  pozycji  11  zamawiający  wymaga  zaoferowania  czytnika  przewodowego  a  pytanie  dotyczy  pozycji  12,
zamawiający dopuszcza zaoferowanie skanera którego zasięg pracy jest min. 30m jednocześnie modyfikuje załącznik
nr 3. 

Jednocześnie  Zamawiający informuje,  że   uzna za prawidłowy złożony wraz z ofertą formularz cenowy we
wcześniejszych  wersjach  pod  warunkiem,że  zaproponowany  asortyment  będzie  odpowiadał  parametrom
określonym w kolumnie nr 2 załącznika nr 3 do SIWZ- formularz cenowy zmodyfikowany 5.

W przypadku braku minimalnych wymagań oferowanego asortymentu określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ-
formularz cenowy zmodyfikowany 5, kolumna nr 2-  oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2.

Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- formularz cenowy.

załączniki do pisma:
załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy zmodyfikowany 5

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


