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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie licytacji
elektronicznej  na:  „Zakup i  dostawę  sprzętu  drukującego  dla  KMP Bielsko-Biała,  KMP Dąbrowa Górnicza,
KP Szczyrk, KMP Częstochowa, KMP Gliwice oraz jednostek podległych KWP Katowice” wpłynęły zapytania
i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dla URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4 MONO – 1 (39 szt.)
oraz dla URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4 MONO – 2 (13 szt.)
Zamawiający wymaga m. in. 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 urządzenie wielofunkcyjne jednego producenta, którego urządzenie posiada bęben
i toner,  który  zapewnia  wydrukowanie  dokładnie  wskazanej  w  specyfikacji  liczby  stron.  Zamierzamy  zaoferować
Państwu  konkurencyjne  urządzenie  wielofunkcyjne,  którego  toner,  zapewnia  wydrukowanie  aż  36 000  stron
(to 16 000 stron  więcej  niż  wymaganiu  specyfikacji:  20  000  stron)  oraz  bęben,  który  zapewnia  wydrukowanie
144 000 stron - to tylko 6 000 stron mniej, czyli 4% mniej niż w wymaganiu specyfikacji. Spełnienie wymogu bębny
w ilości,  która  zapewni  wydrukowanie  150 000  stron  wymagałoby  od  nas  zaoferowania  dodatkowego,  drugiego
bębna - wtedy nasza  oferta  ze  sporym nadmiarem spełniłaby  wymaganie  (2 x bęben 144 000 stron = 288 000 stron
wobec  wymaganych  150 000  stron),  ale  siłą  rzeczy  nie  byłaby  konkurencyjna  cenowo,  w  stosunku  urządzenia,
które posiada bęben na wymagane 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,  iż  obniża  wymóg  w  zakresie  wydajności  bębnów  dla
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4 MONO – 1 (39 szt.) oraz dla URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A4
MONO – 2 (13 szt.) 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). 
Czy  Zamawiający  umożliwi  zaoferowanie  urządzenia  o  prędkości  skanowania  w  czerni  40  stron  A4  na  minutę
przy rozdzielczości  wyższej  (niż  wymagana  300dpi)  600  dpi  oraz  o  wyższej  prędkości  skanowania  w  kolorze
(niż wymagana 35 stron A4/min 300dpi) tj. 40 strony na minutę przy rozdzielczości wyższej (niż wymagana 300dpi)
600 dpi? W tej klasie urządzeń wielofunkcyjnych proponowane przez nas urządzenie jest co najmniej  równoważne
urządzeniu  wymaganemu  przez  Zamawiającego,  a  nieznacznie  niższa  prędkość  skanowania  w  czerni  wynika
tylko z tego, że nasze urządzenie osiąga prędkość 40 stron A4/min przy skanowaniu z wyższą rozdzielczością 600 dpi
niż wymagana 300 dpi)
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  specyfikacja  techniczna  została  opracowana  w  oparciu
o modele  RÓŻNYCH  producentów  sprzętu  drukującego,  tym  samym  Zamawiający  NIE  WYMAGA
zaoferowania jednego, określonego urządzenia wobec czego zachowane zostały zasady określone w art. 7 ustawy
Pzp, w tym zasada konkurencyjności.

Zmodyfikowany formularz cenowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

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