ZP-2380-476-106,132/4707/2017

Katowice dnia 17.11.2017 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 pierwszego wyposażenia 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: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy dopuszczą Państwo urządzenia o następujących
parametrach technicznych dla sekcji „1. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 MONO” (pozostałe parametry
zgodne ze specyfikacją Załącznik nr 3 do SIWZ - zadanie nr 1)
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 MONO:
Czas pierwszej kopii
maks. 9 sek.
Uzasadnienie:
Ustalona przez Zamawiającego wartość w SIWZ w zakresie „czasu wydruku pierwszej kopii na maks. 6 sek.”,
ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu, poprzez wyeliminowanie wszystkich urządzeń formatu A3
dostarczanych przez koncern HP, czyli przez światowego lidera w zakresie systemów druku. Jednocześnie zwiększenie
tej wartości nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na komfort korzystania z urządzeń, gdyż przykładowo dla
typowej 10 stronicowej pracy różnica w czasie jej druku to zmiana z 30 sekund do zaledwie 33 sekund. Mając
powyższe na uwadze wnosimy o zmianę pierwotnego brzmienia SIWZ, czyli „czas pierwszej kopii - maks. 9 sekund”.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie parametru
minimalnego z uwagi na fakt iż planuje urządzenia umieścić w miejscach newralgicznych gdzie sprzęt będzie
wykorzystywany w systemie ciągłym przez większe „grupy robocze”, gdzie zachodzi konieczność wykonywania dużej
ilości wydruków, kopii, czy też skanów dokumentacji. Ponadto Zamawiający informuje, iż zachowana została zasada
konkurencyjności gdyż zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego na rynku istnieje kilka urządzeń, różnych
producentów, spełniających kryteria określone przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż wraz z dokumentacja przetargową omyłkowo nie został zamieszczony
załącznik nr 3a do SIWZ w załączniku nr 3 do SIWZ – opis wymagań dot. obsługi urządzeń.
Załącznik nr 3a do SIWZ stanowi załączniki do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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