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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 pierwszego wyposażenia dla
KMP Dąbrowa Górnicza oraz sprzętu drukującego dla jednostek podległych KWP w Katowicach” wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Pyt. Dot. Poz. Nr 1 Kategoria MFP A3 MONO. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z dyskiem
SSD o pojemności 32 GB? Pytanie zadajemy w związku z tym, że Zamawiający nie wymaga skanowania do skrzynek
użytkownika na wewnętrznym dysku urządzenia. W tej sytuacji pojemność zainstalowanego dysku nie ma znaczenia.
Dodatkowo należy  podkreślić  fakt,  że  dyski  SSD są  bardziej  wydajne  i  dużo  szybsze  od  standardowych dysków
mechanicznych (HDD).
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 3 do SIWZ określił minimalne parametry
techniczne  urządzeń  oraz  doprecyzował  zapisy  dot.  gwarancji  i  wymogów  jakie  należy  spełnić  przy  serwisie
gwarancyjnym dysków twardych: * - w przypadku zaoferowania urządzenia które standardowo jest wyposażony w     dysk  
twardy Zamawiający wymaga porzucenia dysku twardego w przypadku jego awarii.
Tym samym Zamawiający nie wymaga dysku twardego, jedynie dopuszcza taką ewentualność, w związku z czym nie
zostały  określone  w  żadnym  miejscu  dokumentacji  przetargowej  ewentualne  pojemności  dysku.  Zaoferowanie
urządzenia z dyskiem twardym zależy od Wykonawcy i Zamawiający nie ingeruje w ewentualną pojemność dysku.
Zaoferowane urządzenie winno spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 d SIWZ.

Pytanie nr 2: Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści  urządzenie wielofunkcyjne A4 mono (pozycja 2) o prędkości
skanowania 28 stron na minutę?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wielofunkcyjne A4 mono (pozycja 2) o prędkości
skanowania 28 stron na minutę uwagi na fakt, iż sugerowane wymagania obniżą minimalne wymogi, co będzie też
wiązało się z wydłużeniem czasu potrzebnego na zeskanowanie dokumentów na urządzeniu. Podane w załączniku nr 3
do SIWZ parametry techniczne są minimalne.

Pytanie nr 3: Zadanie 1.  Czy Zamawiający dopuści  urządzenie wielofunkcyjne A4 color  (pozycja 4) o prędkości
skanowania 26 stron na minutę?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wielofunkcyjne A4 color (pozycja 4) o prędkości
skanowania 26 stron na minutę uwagi na fakt, iż sugerowane wymagania obniżą minimalne wymogi, co będzie też
wiązało się z wydłużeniem czasu potrzebnego na zeskanowanie dokumentów na urządzeniu. Podane w załączniku nr 3
do SIWZ parametry techniczne są minimalne.

Pytanie  nr  4: Zadanie  2.  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  wielofunkcyjne  A3  mono  (pozycja  1)  z  czasem
nagrzewania 28 sekund?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie parametrów technicznych asortymentu.
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