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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: Dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bębnami w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 120 000 stron A4 na
jednym urządzeniu.  Różnica  nie  wielka  a  zmiana  zdecydowanie  podniesie  konkurencyjność  urządzeń.  Dodatkowo
wnoszę o zmianę tego parametru ponieważ Zamawiający w opisie sposobu oceny ofert zamieścił kryterium wydajności
bębnów. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 2: Dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego z pozycji 2
1.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie standardowo wyposażone w podajniki: podajnik automatyczny na min. 250
arkuszy, taca boczna / przednia na min. 100 arkuszy. Zaproponowane wartości stanowią standard dla urządzeń tej klasy,
biorąc  pod  uwagę  pozostałe  wymagania  Zamawiającego  w zakresie  urządzenia  wielofunkcyjnego  z  pozycji  nr  2.
Zmiana tych parametrów zdecydowanie podniesie konkurencyjność zaoferowanych urządzeń.
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tonerami w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron A4
(przy pokryciu min 5%) na jednym urządzeniu. Różnica nie wielka a zmiana zdecydowanie podniesie konkurencyjność
urządzeń.
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bębnami w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 60 000 stron A4
na jednym urządzeniu. Różnica nie wielka a zmiana zdecydowanie podniesie konkurencyjność urządzeń. Dodatkowo
wnoszę o zmianę tego parametru ponieważ Zamawiający w opisie sposobu oceny ofert zamieścił kryterium wydajności
bębnów.
Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę wszystkie parametry techniczne łącznie Zamawiający de facto wskazuje na
jedno konkretne urządzenie, jednego producenta tj. KYOCERA M3040DN
Odpowiedź na pytanie nr 2:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w żadnym ze wskazanych zakresów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy w zakresie
wymagań dot. podajników dokumentów wchodzących w skład urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania
ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 30.01.2017 r., na godz. 10:00. Przesunięciu ulega również termin
otwarcia ofert na dzień 30.01.2017 r., na godz. 10:30. Tym samym zmianie ulegają również zapisy Rozdziału VI oraz
Rozdziału IX A pkt 1 i B pkt 1 SIWZ, a także Sekcji IV.2.2) i Sekcji IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:
1. zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

wyk. w 1 egz. M.K.
Przesłano pocztą elektroniczną


