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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 – postępowanie nr 2”
wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

Na  stronie  6  OGŁOSZENIA piszecie  Państwo,  iż  „  16.  W okresie  udzielonej  gwarancji  Zamawiający  nie  ponosi
żadnych  dodatkowych  kosztów,  wszystkie  koszty  związane  z  obsługą  gwarancyjną  ponosi  Wykonawca.  17.
Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowana  cena  ofertowa  obejmowała  wartość  wymaganych  przez  producenta
zaoferowanego asortymentu (dla wszystkich pozycji formularza cenowego) przeglądów niezbędnych do utrzymania
gwarancji,  jak również wymiany części  (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych przez co Zamawiający rozumie:
toner i bęben) w okresie objętym gwarancją”.
Pytanie  nr  1: Zgodnie  z  powyższym zapisem zamawiający  pisze  aby  cena  obejmowała  wszystkie  elementy  aby
urządzenie było sprawne przez 36 miesięcy z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych jak toner i bęben, natomiast co
z pozostałymi materiałami eksploatacyjnymi podlegającymi naturalnemu zużyciu jak: rolki, pojemnik na zużyty toner,
pas  transferowy  itp.?  Czy  zamawiający  również  poniesie  koszt  pozostałych  poza  tonerem  i  bębnem  materiałów
eksploatacyjnych w trakcie okresu gwarancji?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający rozumie, że w cenie urządzenia będą ujęte wszystkie koszty przeglądów
wymagane przez producenta za wyjątkiem części  eksploatacyjnych tj;  toner,  bęben,  pojemnik na zużyty toner,  pas
transferowy,  rolki  itp.,  specyficznych  dla  każdego  urządzenia.  W punkcie  17  OGŁOSZENIA Zamawiający  pisze:
„Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowana  cena  ofertowa  obejmowała  wartość  wymaganych  przez  producenta
zaoferowanego asortymentu (dla wszystkich pozycji  formularza cenowego) przeglądów niezbędnych do utrzymania
gwarancji, jak również wymiany części (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych przez co Zamawiający rozumie: toner
i bęben) w okresie objętym gwarancją. Zamawiający wymaga aby przeglądy były dokonywane zgodnie z zaleceniami
producenta przez autoryzowany serwis producenta urządzeń w miejscu zainstalowania/pracy urządzeń. Zamawiający
wymaga aby najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przedstawił  harmonogram  wymaganych  przeglądów  niezbędnych  do  utrzymania  gwarancji  lub  procedurę
przeprowadzania  przeglądów  ze  wskazaniem  części  (elementów)  i  czynności  wymaganych  podczas  prac
przeglądowych”.

W załączniku numer 7 – formularz cenowy, zamawiający wskazuje aby w urządzeniu numer V – drukarka sieciowa
A4 MONO występował osobno bęben i toner.
Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuszcza aby zaproponowane urządzenie występowało ze zintegrowanym tonerem
z bębnem, a dostarczona ilość materiałów eksploatacyjnych odpowiadała wymogom z załącznika numer 7?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje,  że dopuszcza zintegrowany toner z bębnem od warunkiem
zaoferowania materiałów eksploatacyjnych pozwalających na wydruk 150 tys. stron A4 (przy pokryciu min 5%) na
jednym urządzeniu.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuszcza aby zaproponowane urządzenie poza funkcją drukarki posiadało funkcję
urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, kopiarka)?
Odpowiedź  na  pytanie  nr  3: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  urządzenia  wielofunkcyjnego  pod
warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań określonych w Załączniku nr 7 dla pozycji 5.

Jednocześnie  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  realizując  zapisy  znowelizowanej  ustawy  o  ochronie
danych osobowych i rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zamieszcza dodatkowy załącznik do ogłoszenia – klauzulę informacyjną.
Dodatkowy dokument – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

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