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Katowice dnia 04.01.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa sprzętu drukującego w ramach projektu Cyfrowe
Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” wpłynęły zapytania
i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Urządzenie wielofunkcyjne A3 z automatycznym podajnikiem skanowania dokumentacji
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach technicznych:
- czas nagrzewania 40s, czas nagrzewania z trybu uśpienia 12s
- podajnik dokumentów - dwustronny dwuprzebiegowy skaner na 110 arkuszy
- taca boczna/przednia na 50 arkuszy
Urządzenia tej klasy włączane są raz a następnie przechodzą w tryb uśpienia, z którego czas wyjścia to tylko 12s.
Większa pojemność (110 arkuszy) ADF i dwuprzebiegowy dwustronny podajnik gwarantuje skanowanie z żądaną
przez Zamawiającego prędkością min, 30 obrazów na min i wynosi 55 obrazów na minutę.
Taca boczna/przednia na 50 arkuszy łącznie z ADF 110 arkuszy zabezpiecza taką samą a nawet większą pojemność
podajników na papier niż żąda Zamawiający.
Akceptacja zmiany pozwoli na zaoferowanie urządzeń, które spełnią pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 2: Urządzenie wielofunkcyjne A4 do skanowania korespondencji z automatycznym podajnikiem
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach technicznych:
- czas pierwszej kopii 13s, a pierwszego wydruku 6,5s
- podajnik automatyczny na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy o podajnik na min. 500arkuszy A4
- podajnik dokumentów - dwustronny na 50 arkuszy 50-105g/m2
- taca boczna/przednia na 50 arkuszy
- prędkość skanowania 8 obrazów na minutę (A4, 300dpi, kolor)
-typy plików: PDF, JPEG, TIFF
Przygotowana przez Zamawiającego specyfikacja zawęża grono urządzeń spełniających wymagania do urządzeń
dwóch producentów.
Akceptacja zmiany umożliwi złożenie ofert alternatywnych, spełniających wymagania Zamawiającego, z których
Zamawiający wybierze rozwiązanie najkorzystniejsze cenowo.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że warunki postawione
w załączniku nr 3 do SIWZ spełnia więcej niż 2 producentów urządzeń wielofunkcyjnych.
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