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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na  „zakup
i dostawa: komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych  oraz  skanera  dla  KPP w  Choszcznie,  drukarki  laserowej  dla  KPP Drawsko
Pomorskie i urządzenia wielofunkcyjnego dla KMP w Koszalinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1:
dot. parametrów 3. Drukarka laserowa, sieciowa, kolor o parametrach minimalnych (6 szt.):
Czy Zamawiający, aby umożliwić równą konkurencję innym producentom dopuści drukarki kolorowe z tego
samego  segmentu  urządzeń  natomiast  znacznie  wydajniejsze  i  tańsze  w  eksploatacji  o  prędkości  26  stron
na minutę? Takmała różnica w prędkości między drukarkami jest niezauważalna dla użytkownika a późniejsze
koszty eksploatacji byłyby wielokrotnie niższe np. w drukarce marki Kyocera. 
Aby spełnić wymóg 28 str/min musielibyśmy zaoferować znacznie droższe urządzenie z wyższego segmentu niż
to, o jakie chodzi Zamawiającemu w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 2:
dot. parametrów 4. Drukarka laserowa, sieciowa, mono o parametrach minimalnych (43 szt.):
Czy Zamawiający,  aby umożliwić  równą konkurencję  innym producentom dopuści  drukarki  z  tego  samego
segmentu urządzeń natomiast znacznie wydajniejsze i tańsze w eksploatacji o prędkości 35 stron na minutę? Tak
mała  różnica  w  prędkości  między  drukarkami  jest  niezauważalna  dla  użytkownika  a  późniejsze  koszty
eksploatacji byłyby wielokrotnie niższe np. w drukarce marki Kyocera.
Aby spełnić wymóg 38 str/min musielibyśmy zaoferować znacznie droższe urządzenie z wyższego segmentu niż
to, o jakie chodzi Zamawiającemu w SIWZ.
Naszą prośbę uzasadniamy również tym, że KWP i inne jednostki Policji w naszym województwie i całej Polsce
używają i ciągle kupują drukarki i kopiarki marki Kyocera, które chcielibyśmy zaoferować.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 3:
dot. parametrów wszystkich 3 grup urządzeń wielofunkcyjnych:
Zamawiający nie podał parametru prędkości (ilości wykonywanych stron na minutę), tak jak to miało miejsce
w  przypadku  drukarek.  W  takiej  sytuacji  specyfikacja  pozwala  na  zaoferowanie  zupełnie  najprostszych
i  najtańszych modeli  urządzeń,  które  ze względu na niską jakość,  bardzo  wysokie  koszty druku nadają  się
do zastosowań w domu lub małym biurze, gdzie wykonuje się kilka-kilkadziesiąt kopii w miesiącu. W takich
urządzeniach, w odróźnieniu od produktów profesjonalnych, koszty eksploatacji zazwyczaj są kilku a nawet
kilkunastokrotnie niższe przy często podobnych kosztach zakupu urządzeń domowych a w dodatku urządzenia
są trwalsze i występuje w nich o wiele mniej awarii. Kolejnym problemem jest fakt, iż urządzenia domowego
użytku często nie są serwisowalne i w przypadku awarii praktycznie nie opłaca się ich naprawiać, natomiast
urządzenia profesjonalne są tak projektowane, żeby dało się wymienić drobny element, który uległ awarii a
producenci zapewniają do nich części zamienne w sensownych cenach.
W dodatku przy urządzeniu A3 nie wymagacie Państwo szafki a maszyna tej wielkości nie może stać na biurku,
bo szyba skanera będzie powyżej głowy użytkownika, natomiast jeśli stanie na ziemi bez podstawy to będzie
trzeba się do niej schylać lub klękać, żeby wymienić papier.
Inne Państwa jednostki w KWP w Szczecinie przeszły już przez etap kupowania najtańszych i najprostszych
urządzeń i w tej chwili mają spore problemy z kosztami ich użytkowania. Z tego względu w tej  chwili już



ograniczyli się zzakupami do urządzeń profesjonalnych. 
Dlatego,  żeby  nie  powtarzać  błędów  czy  w  takiej  sytuacji  nie  byłoby  sensowne  narzucenie  wymogu
zaoferowania produktów z segmentu profesjonalnego co jednoznacznie wskaże prędkość np.:
- dla najprostszych profesjonalnych urządzeń formatu A3 z DADF- min. 25 str/min,
- dla najprostszych profesjonalnych urządzeń formatu A4 z DADF - min. 35 str/min?
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia wymagań zawartych w SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
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