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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: dotyczy urządzenie wielofunkcyjne A3 mono (poz. 1).
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie wydruku pierwszej kopii równym 8 sekund? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie tego parametru.

Pytanie nr 2: dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego A4 mono oraz A4 kolor
Czy przy zaoferowaniu urządzeń wyposażonych w cartridge (bęben połączony z tonerem), Wykonawca ma zaoferować
cartridge zapewniające wydruk 20 000 stron A4 w przypadku urządzeń mono oraz 15 000 stron A4 mono oraz 10 000
stron A4 kolor w przypadku urządzeń kolorowych?
Zgoda  na  naszą  prośbę  zwiększyłaby  ilość  potencjalnych  oferentów,  umożliwiłaby  Państwu  dogodniejszy  wybór
dostawcy przy zachowaniu zasad równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa
pakietu 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje,  że wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń które posiadają
zintegrowane  bębny  i tonery,  jednakże  Wykonawca  zobligowany  jest  do  dostarczenia  zintegrowanych  materiałów
w ilości pozwalającej osiągnąć wydruki:
– Dla pozycji nr 2 urządzenie A4 mono – 144 tyś. wydruków
– Dla pozycji nr 3 urządzenie A4 kolor – 150 tyś. wydruków kolorowych 

Pytanie nr 3: W rozdziale pierwszym w punkcie 17 Zamawiający określił, że cena ofertowa ma obejmować wymagane
przez producenta zaoferowanego sprzętu przeglądy gwarancyjne, jak również wymiany części ( z wyłączeniem tonerów
i bębnów ).  Proszę o wyjaśnienie o jakie części chodzi Zamawiającemu? Czy chodzi o części ( elementy ) potrzebne do
wykonania prac przeglądowych czy też chodzi o pozostałe części urządzenia np. rolki, wałki, odrywacze itp.? Jeżeli
Zamawiający wymaga wkalkulowania wszelkich części urządzenia to proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca
ma  skalkulować  ofertę  jeżeli  Zamawiający  nie  określił  ilości  kopii/wydruków,  które  zamierza  wykonywać  na
urządzeniach. Części oraz podzespoły mają swoją żywotność wyrażaną w ilości kopii/wydruków jakie mogą wykonać
(dokładnie  tak  samo  jak  toner  i  bęben).  Wydajności  te  są  mocno  zróżnicowane  i  przy  braku  określenia  przez
Zamawiającego  jednoznacznych  wartości  nie  można  z  należytą  dokładnością  wyliczyć  przedmiot  zamówienia,  co
potencjalnie może narażać Wykonawców na straty finansowe z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Są to wartości,
które w żaden sposób nie mogą być rozpatrywane w kryteriach ryzyka ponoszonego przez Wykonawców, ponieważ ten
element  stanowi  o fundamencie  przyjmowanych  wszelkich  kalkulacji  cenowych.  Powyższe  zapisy  mają  miejsce
w przypadku zawierania umów tzw. koszt-kopia gdzie klient płaci ustaloną stawkę za każdą kopię/wydruk a w ramach
tej opłaty ma zapewnioną pełną dostawę i wymianę wszelkich części zgodnie z ich zużyciem. Jest to jednak inna forma
współpracy niż wymagana przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe informacje wnoszę o wyłączenie części
zamiennych urządzeń z kalkulacji cenowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tonerów i bębnów.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż wymaga skalkulowania niezbędnych przeglądów które należy
przeprowadzić wg. zaleceń producenta w okresie zaoferowanej gwarancji, szacowany przebieg urządzeń na 12 miesięcy
to: 
– Pozycja 1 – urządzenie A 3 - 200 000
– Pozycja 2 – urządzenie A 4 – 150 000
– Pozycja 3 – urządzenie A 4 – 150 000
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Pytanie nr 4: Proszę również o wyjaśnienie zapisu z załącznika nr 3a do SIWZ dotyczącego możliwości zastosowania
czytników kart zbliżeniowych. Proszę o dokładne określenie czy czytniki kart  zbliżeniowych są jedynie jako opcja
z możliwością ich przyszłej instalacji czy też urządzenia mają być standardowo w nie wyposażone ?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż urządzenia winny posiadać możliwość podłączenia czytnika
kart zbliżeniowych i nie wymaga się zaoferowania urządzenia z czytnikiem kart.

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:
– Rozdziału I SIWZ poprzez dodanie ppkt 9.1 o treści „Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały możliwość
obsługi/konfiguracji  z  sieci  poprzez  dedykowany  polskojęzyczny  interfejs  www  zaimplementowany  na  każdym
urządzeniu”.
– Rozdziału IV A SIWZ poprzez dodanie ppkt 7.1 o treści  „Oświadczenie Wykonawcy, iż  dostarczone urządzenia
posiadają  możliwość  obsługi/konfiguracji  z  sieci  poprzez  dedykowany  polskojęzyczny  interfejs  www
zaimplementowany na każdym urządzeniu, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ”.
–  załącznika  nr  1  do  SIWZ –  formularz  ofertowy  poprzez  dodanie  pkt  25  o  treści  „Oświadczam,  iż  dostarczone
urządzenia  posiadają  możliwość  obsługi/konfiguracji  z  sieci  poprzez  dedykowany  polskojęzyczny  interfejs  www
zaimplementowany na każdym urządzeniu”.
– załącznika nr 3a do SIWZ – „wymogi dot. urządzeń” poprzez dodanie w poz „I Urządzenia wielofunkcyjne muszą
posiadać  następującą  funkcjonalność”  pkt  7  o treści  „możliwość  obsługi/konfiguracji  z  sieci  poprzez  dedykowany
polskojęzyczny interfejs www zaimplementowany na urządzeniu”

Zmodyfikowane dokumenty (formularz ofertowy oraz „wymogi dot. urządzeń”) stanowią załączniki do niniejszego
pisma.

Zamawiający  zmienia  termin składania  ofert  i  wnoszenia  wadium  do  postępowania  na  dzień
02.02.2018 r.,  na  godz.  10:00.  Przesunięciu  ulega  również  termin  otwarcia  ofert  na  dzień  02.02.2018 r.,
na godz. 10:30.

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