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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
jednostek podległych KWP w Katowicach” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dla  URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4 MONO (poz. 3 w zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający
wymaga zaoferowania wraz z urządzeniem:
-        bębnów: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 na jednym urządzeniu.
-        tonerów: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron A4 (przy pokryciu min 5%) na jednym
urządzeniu.
Tak postawione wymogi preferują urządzenia wielofunkcyjne jednego producenta, który wraz z urządzeniem dostarcza
bęben  i  toner,  który  zapewnia  wydrukowanie  wskazanej  wyżej  liczby  stron.  Zamierzamy  zaoferować  Państwu
konkurencyjne urządzenie wielofunkcyjne, którego toner, zapewnia wydrukowanie aż 36 000 stron oraz bębny, które
zapewnią wydrukowanie 144 000 stron - to tylko mniej o 6 000 stron, czyli 4% mniej niż w wymaganiu specyfikacji.
Spełnienie wymogu bęben/ny, który/e zapewnią wydrukowanie 150 000 stron wymagałoby zaoferowania dodatkowego
bębna. Wtedy nasza oferta ze sporym nadmiarem spełnia wymaganie, ale jest niekonkurencyjna cenowo, w stosunku
urządzenia, które posiada bęben na 150 000.  
Wobec powyższego pytamy czy Zamawiający zaakceptuje konkurencyjne urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia
pozostałe wymagania specyfikacji, ale z tonerem na 36 000 stron i bębnami na 144 000 stron?
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że  obniża  wymóg  w  zakresie  bębnów  dla  urządzenia
wielofunkcyjnego A4 mono (poz. 2 załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy) do wartości 144 000 stron.

Pytanie nr 2: Dla  URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4 COLOR (poz. 3 w zał. nr 3 do SIWZ) Zamawiający
wymaga: 
-        prędkości skanowania: min. 50 obrazów na minutę (A4, 300 dpi, czarny) 
-        prędkości skanowania: min. 35 obrazów na minutę (A4, 300 dpi, kolor). 
Powyższe  wymagania  zostały  określone  na  podstawie  parametrów  technicznych  konkretnego  urządzenia  jednego
producenta. Trudno oczekiwać, aby konkurujący ze sobą na rynku producenci posiadali urządzenia dokładnie o takich
samych  parametrach.  Zamierzamy  zaoferować  Państwu  nowoczesne  urządzenie  wielofunkcyjne,  które  skanuje
z wyższą rozdzielczością od wymaganej tzn. 600x600 dpi mono/kolor, ale w kolorze z nieco niższą prędkością tj. 40
obrazów na minutę A4 600 dpi w kolor. 
Pytamy  zatem  czy  Zamawiający  zaakceptuje  konkurencyjne  urządzenie  wielofunkcyjne,  które  spełnia  pozostałe
wymagania specyfikacji oraz skanuje w kolorze z prędkością 40 obrazów na minutę A4 600 dpi?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wymaga aby urządzenie wielofunkcyjne A4 color posiadało minimalną
prędkość  skanowania  w  kolorze:  „35  obrazów  na  minutę”.  Wobec  powyższego,  w  przypadku  gdy  Wykonawca
zaoferuje  urządzenie  wykonujące  skany  w  prędkości  40  obrazów  na  minutę  spełni  minimalne  wymagania
Zamawiającego.

Jednocześnie  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  informuje,  że  na  podstawie  art.  11c,  art.  12a  oraz
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania
w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

Zmodyfikowany dokument (formularz cenowy) stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

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