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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:  „Zakup i  dostawa urządzeń wielofunkcyjnych  w ramach  projektu  Cyfrowe Obserwatorium
Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa – postępowanie nr 2” wpłynęły zapytania
i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, by urządzenie wielofunkcyjne a4 laserowe monochromatyczne było wyposażone
w ’podajnik taca boczna/przednia 100 arkuszy’ oraz posiadało podajniki papieru na min. 2000 arkuszy. Czy Zamawiający
dopuści  urządzenie,  którego  podajnik  taca  boczna/przednia  obsługuje  50  arkuszy a  pozostałe  podajniki  pozwalają  na
umieszczenie w nich 2600 arkuszy papieru? Jakość pracy Zamawiającego nie ulegnie przez to obniżeniu, gdyż łączna liczba
arkuszy  papieru  możliwych  do  umieszczenia  w  urządzeniu  (włącznie  z  tacą  boczną/przednią)  proponowanym  przez
Wykonawcę będzie większa o 550 arkuszy, w porównaniu do tego, czego oczekuje od Wykonawców Zamawiający. 
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  minimalnego  parametru
dotyczącego  tacy  bocznej/przedniej  z  uwagi  na  fakt,  iż  urządzenia  będą  eksploatowane  w  newralgicznych  miejscach
znajdujących się w każdej z jednostek Policji, co wiąże się z koniecznością zapewnienia bardzo szybkiej pracy urządzeń
w zakresie drukowania, jak również skanowania i kserowania dokumentacji. W zakresie podajników papieru ilość 2000
wydruków jest  wartością minimalną w związku z czym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podajników,
które umożliwią obsługę 2600 arkuszy.

Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga, by urządzenie a4 monochromatyczne skanowało z prędkością 40 str./min w kolorze
w rozdzielczości  300  dpi.  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie,  które  skanuje  z  prędkością  34  str./min.  W kolorze
w rozdzielczości 300 dpi? Zmiana ta nie wpłynie na jakość pracy Zamawiającego, a jednocześnie umożliwi złożenie oferty
innym oferentom.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  2: Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  minimalnego  parametru
dotyczącego ilości skanowanych stron z uwagi na fakt, iż urządzenia mają być  eksploatowane w newralgicznych miejscach
każdej jednostki Policji co wiąże się z koniecznością zapewnienia bardzo szybkiej pracy urządzeń w zakresie skanowania
i kserowania dokumentacji służbowej.

Pytanie nr 3: Informujemy, że dla poprawnej pracy urządzeń wielofunkcyjnych niezbędne jest zachowanie właściwości
fizycznych  i  elektrostatycznych  bębnów  światłoczułych  oraz  właściwości  fizyko-chemicznych  tonerów.  Składowanie
bębnów i tonerów przez dłuższy czas (np. przez wymagany 36 miesięczny okres gwarancji) powoduje, że z czasem tracą
one swoje właściwości i urządzenia wielofunkcyjne z tymi materiałami mogą nie działać poprawnie.
W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy materiałów
eksploatacyjnych  (tonerów  i  bębnów)  w  transzach  w  ramach  zadeklarowanego  wyposażenia  standardowego,  przy
jednoczesnym zagwarantowaniu,  że dostarczane urządzenia  będą posiadały pełnowartościowe materiały eksploatacyjne
(wysokowydajne, a nie startowe) – przykładowo wraz z URZĄDZENIEM WIELOFUNKCYJNYM A4 dostarczylibyśmy
toner wysokowydajny, który zapewnia możliwość wydrukowania ponad 35 000 stron A4?
Umożliwienie  dostawy  materiałów  eksploatacyjnych  w  transzach  (bez  konieczności  ich  składowania)  pozwoli  na
zagwarantowanie zachowania właściwości fizyko-chemicznych materiałów eksploatacyjnych i w konsekwencji poprawną
pracę dostarczonych urządzeń w okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  3: Zamawiający  informuje,  że  w  zakresie  materiałów  eksploatacyjnych  nie  dopuszcza
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możliwości  wykonania  dostaw  sukcesywnych.  Spowodowane  to  jest  faktem,  iż  asortyment  będący  przedmiotem
zamówienia zastąpi urządzenia dotychczas pracujące i eksploatowane w newralgicznych miejscach każdej jednostki Policji,
co  wiąże  się  z  koniecznością  zapewnienia  ciągłej  pracy  urządzeń  oraz  dostępnością  materiałów  eksploatacyjnych.
Planowany termin zużycia tonerów to 12 miesięcy w związku z czym właściwości tonerów nie powinny ulec pogorszeniu,
a w przypadku pogorszenia parametrów będą one objęte procesem reklamacji.
Dostawy sukcesywne do poszczególnych jednostek mogą być również bardzo uciążliwe z uwagi na zróżnicowane zużycie
materiałów eksploatacyjnych w 128 obiektach.

Pytanie nr 4: Zamawiający dla  URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A3 (pozycja 1) wyspecyfikował  w punkcie
Technologia  druku:  technologia  laserowa  lub  ledowa  monochromatyczna i  odpowiednio  dla  URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNEGO A4 (pozycja 2) w punkcie: Technologia druku: technologia laserowa monochromatyczna.
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  przypadku  URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO  A4  (pozycja  2) dopuszcza
możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada technologię druku laserową lub ledową monochromatyczną, tak jak ma
to miejsce w przypadku URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A3 (pozycja 1).
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, że w zakresie technologii wydruku urządzenia z pozycji jeden i dwa
dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń pracujących w technologii laserowej  lub led z zastrzeżeniem, iż urządzenia
muszą być monochromatyczne. Zamawiający informuje. iż w związku z powyższym modyfikuje zapis załącznika nr 3 –
formularz cenowy w zakresie pozycji 2 z „Technologia Druku: technologia laserowa monochromatyczna” na „Technologia
Druku:  technologia  laserowa  lub  led  monochromatyczna.  (Nie  dopuszcza  się  możliwości  zaoferowania  urządzeń
kolorowych)”.

Pytanie  nr  5: Dotyczy  urządzenia  wielofunkcyjnego  z  pozycji  2  –  urządzenie  wielofunkcyjne  A4  do  skanowania
korespondencji z automatycznym podajnikiem. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości  wydruku wynoszącej
47str/min?  Różnica  nie  wielka  bez  żadnego  wpływu  na  walory  użytkowe  urządzenia  a  pozwoli  na  zdecydowane
podniesienie  konkurencyjności  oferty.  Biorąc pod uwagę wszystkie parametry urządzenia  łącznie Zamawiający wprost
preferuje sprzęt producenta firmy Kyocera a konkretnie model ECOSYS M3550idn ograniczając realnie konkurencję.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  5: Zamawiający  informuje,  że nie  wyraża  zgody  na  zmianę  minimalnego  parametru
dotyczącego ilości skanowanych stron z uwagi na fakt, iż urządzenia mają być eksploatowane w newralgicznych miejscach
każdej jednostki Policji co wiąże się z koniecznością zapewnienia bardzo szybkiej pracy urządzeń w zakresie skanowania
i kserowania  dokumentacji  służbowej.  Jak  wynika  z  wiedzy Zamawiającego na  rynku  dostępnych  jest  kilka  urządzeń
wielofunkcyjnych różnych producentów, które spełniają wymagania określone w  dokumentacji przetargowej niniejszego
postępowania.

Pytanie  nr  6: Dotyczy  urządzenia  wielofunkcyjnego  z  pozycji  2  –  urządzenie  wielofunkcyjne  A4  do  skanowania
korespondencji z automatycznym podajnikiem. W związku z faktem, że Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia
z tonerami zapewniającymi wydrukowanie min. 100 000 stron zwracamy się z prośbą o zmianę wymogów i możliwość
zaoferowania urządzenia z bębnami w ilości która zapewni wydrukowanie 100 000 stron.
W przypadku nie dopuszczenia zmiany proszę o wyjaśnienie sensu ekonomicznego oraz logistycznego nie mającego na
celu wyłącznie ograniczenia konkurencji w zakupie urządzenia z bębnami o wydajności 300 000 wydruków oraz z tonerami
pozwalającymi wydrukowanie jedynie 100 000 stron.
Zrozumiałym  jest,  że  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  wraz  z  urządzeniem  materiałów  eksploatacyjnych
wystarczających na określoną ilość stron to jest tonerów i bębnów na np. wydrukowanie 300 000 stron lub 200 000 stron
lub 100 000 stron.
Należy  podkreślić,  że  jedynym  producentem oferującym  bębny o  wydajności  300 000  wydruków  dla  urządzeń  klasy

strona 2/3



opisanej w postępowaniu jest firma Kyocera.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  6: Zamawiający  informuje,  że w  zakresie  materiałów  eksploatacyjnych  nie  dopuszcza
możliwości  zmiany  minimalnej  ilości  wydruków,  fakt  ten  spowodowany  jest  bardzo  dużą  ilością  reklamacji
spowodowanych przez dostawców materiałów eksploatacyjnych, gdzie niska jakość oferowanych materiałów powoduje
znaczne problemy w pracy urządzeń. Posiadając stosowny zapas dedykowanych materiałów eksploatacyjnych producenta
urządzeń  materiałów Zamawiający będzie  w stanie  właściwie  realizować nadzór  nad gwarancją  urządzeń jak  również
prawidłową jakość dostarczanych tonerów w ramach odrębnej umowy na dostawę. Zamawiający przypomina iż zgodnie
z zapisami formularza cenowego, Zamawiający wymaga „Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 300 000
stron  na  jednym  urządzeniu”,  co  oznacza  że  Wykonawcy  mogą  zaoferować  kilka  bębnów  aby  spełnić  wymóg
Zamawiającego, a nie oferować jeden bęben o wskazanym parametrze. Jak wynika z wiedzy Zamawiającego na rynku
dostępnych  jest  kilka  urządzeń  wielofunkcyjnych  różnych  producentów,  które  spełniają  wymagania  określone
w dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania.

Zmianie ulegają dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie: Rozdziału I
pkt 18,  Rozdziału  IV  A  pkt  14,  Rozdziału  VIII  pkt  14,  Rozdziału  XI  ppkt  2.2,  a  także  dodany  zostaje  pkt  20
w Rozdziale VIII.

Jednocześnie  Zamawiający modyfikuje  załącznik  nr  1  do SIWZ – formularz  ofertowy oraz  nr  3  do SIWZ –
formularz cenowy.

Zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania
ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 22.06.2017 r., na godz. 10:00. Przesunięciu ulega również termin
otwarcia ofert na dzień 22.06.2016 r., na godz. 10:30. Tym samym zmianie ulegają również zapisy Rozdziału VI pkt 2
oraz Rozdziału IX A pkt 1 i B pkt 1 SIWZ, a także Sekcji IV.2.2) oraz Sekcji IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu.

wyk. w 1 egz. M.K.
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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