Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego
„Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z dostawą materiałów
eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt”
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
polegających na:
a) dzierżawie 3 szt. urządzeń oraz ich serwisie, obejmującym dostarczanie materiałów
eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru), okresowe przeglądy, konserwację i naprawy;
b) serwisie 3 szt. urządzeń będących własnością Zamawiającego obejmującym dostarczanie
materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru), okresowe przeglądy, konserwację i
naprawy;
c) wdrożeniu systemowego rozwiązania do zliczania kosztów druku oraz kopii z wszystkich
urządzeń drukujących i kopiujących objętych umową (dzierżawionych przez Zamawiającego i
będących własnością Zamawiającego).
II. Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca odda w dzierżawę Zamawiającemu łącznie 3 szt urządzeń (drukarek i
wielofunkcyjnych). Ilość i modele , jakie muszą spełniać urządzenia dostarczone w ramach
dzierżawy zawiera wykaz asortymentowo-ilościowy.
Tabela nr 1
Rodzaj Urządzenia
Kserokopiarka
kolorowa A3

Model Urządzenia
KonicaMinolta
Bizhub C454e

Konfiguracja
Podajnik, podstawa, czytnik
kart, SmartScan Light (Formaty

Ilość
1

zapisu skanowanych plików
DOC (min. 500
skanów/miesiąc),TIFF, PDF,
Compact PDF, JPEG, XPS,
Compact XPS)

Kserokopiarka
kolorowa A3
Kserokopiarka
kolorowa A3

KonicaMinoltaBizhub
C224
KonicaMinolta
Bizhub C253

Podajnik, podstawa, czytnik
kart
Podajnik, podstawa, czytnik
kart

1
1

2. Wykonawca obejmie serwisem 3 szt. urządzeń będących własnością Zamawiającego. Modele
urządzeń i ilości zawiera Tabela nr 2.
3. Umowa będzie zawarta na czas określony tj. na 24 miesięcy.
4. Za rozpoczęcie realizacji usług uważa się zainstalowanie przez Wykonawcę pierwszego
urządzenia.
5. Dla celów rozliczeniowych – za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się stronę o formacie A4.
6. Dla celów obliczeniowych obowiązywać będzie następujący schemat przeliczania
wydruków/kopii stron o innych formatach:
a) wydruk / kopia A3 = 2 x A4,
7. Wykonawca będzie wystawiał fakturę na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
8. Należność za faktycznie wykonaną usługę wydruku wyliczana będzie na podstawie
comiesięcznych odczytów stanów liczników z wszystkich urządzeń objętych umową;
9. Z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, na
które złoży się:
a. czynsz dzierżawy urządzeń
b. kwota stanowiąca iloczyn liczby wydrukowanych/skopiowanych w okresie
rozliczeniowym monochromatycznych stron formatu A4 przez urządzenia objęte
umową oraz stawki za jedną stronę A4 monochromatyczną,
c. kwota stanowiąca iloczyn liczby wydrukowanych/skopiowanych w okresie
rozliczeniowym kolorowych stron formatu A4 przez urządzenia objęte umową oraz
stawki za jedną stronę A4 kolorową.

10. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia. Wykonawca zobowiązany
jest wkalkulować w powyższe elementy wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy.
Zamawiający wymaga, aby w cenie zawarte były koszty transportu, wniesienia , instalacji
urządzeń wraz tonerami oraz przeszkolenie pracowników zakresu obsługi. Cena powinna
zawierać też koszty wdrożenia systemu zarządzania drukiem oraz przeszkolenia pracowników
działu informatycznego.
11. Zakres czynności Wykonawcy:
a. dostarczenie, instalacja i uruchomienie kompletnych i sprawnych technicznie
urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
b. szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi
dzierżawionych urządzeń
c. obsługa serwisowa urządzeń;
d. demontaż i odbiór wydzierżawionych urządzeń po zakończeniu okresu dzierżawy;
12. W ramach obsługi serwisowej urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do:
a. wykonywania wszystkich czynności związanych z konserwacją wskazanych urządzeń,
ich naprawą oraz podejmowania innych czynności mających na celu zapewnienia
sprawności pracy urządzeń i ciągłości pracy w całym okresie trwania umowy, w
szczególności dostarczać na własny koszt materiały eksploatacyjne tj. tonery i bębny
światłoczułe do wszystkich urządzeń objętych umową,
b. serwis urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b, realizowany będzie w dni
robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy,
c. przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia w ciągu do 24 godzin roboczych od
momentu dokonania zgłoszenia,
d. systematycznego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych,
części zamiennych oraz opakowań po tonerach wraz z utylizacją.
13. Dostarczone urządzenia muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez
konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.
14. Prognozowana ilość wydruków/kopii A4, średniomiesięcznie 35 000 czarnobiałych i 15000
kolorowych w okresie 1 miesiąca, służy wyliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcy w celu
zachowania porównywalności ofert i należy traktować jako maksymalną, a jej nie osiągnięcie
w okresie realizacji umowy nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
15. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie sprzedaży i
serwisu oferowanych w dzierżawie urządzeń.
16. Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa została wykonana w sposób rzetelny, zgodny z
przepisami prawa i powodowała jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska naturalnego. W celu potwierdzenia, że usługa serwisowania urządzenia zostanie
wykonana należycie i zgodnie z postawionymi wymogami Zamawiający żąda dołączenia do
oferty certyfikatu wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z
normami PN-EN ISO 9001:2015- dołączyć aktualny Certyfikat - Sprzedaż, dostarczanie
materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń biurowych oraz przeprowadzanie audytów i
wdrażanie systemów informatycznych.
17. W celu ochrony danych, w posiadaniu których jest Zamawiający, a do których Wykonawca
będzie miał dostęp, zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zdolność do ochrony
informacji niejawnych poświadczoną aktualnym Świadectwem Bezpieczeństwa
przemysłowego trzeciego stopnia.

Tabela nr 2 Urządzenia Zamawiającego.
Lp. Rodzaj urządzenia i nr.seryjny
1.
2.
3.

BizHub c203 A02E022025975
BizHub c224e A5C4021026477
BizHub c224e A5C4021026526

III. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że urządzenia będące własnością Zamawiającego wobec których
Wykonawca ma świadczyć serwis będą sprawne na dzień podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza
przy tym możliwość wykonania przez Wykonawcę przeglądu tzw. zerowego, lecz nie będzie ponosił z
tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
2. Zamawiający nie wymaga, aby materiały eksploatacyjne do urządzeń wymienionych w punkcie I,
podpunkt a), b) były sygnowane przez producenta oferowanego urządzenia drukującego.
Zamawiający dopuszcza negocjacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2019 r. tj.: do poniedziałku do godz. 12.00 w kancelarii Urzędu
Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, bądź na adres e-mail:
informatyk@umsiechnice.pl
Termin realizacji:
31.12.2019 r.
Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Grzegorz Woźniak, tel. (71) 786 09 66 , e -mail: gwozniak@umsiechnice.pl, w godz. 7.10 – 15.10
Kopertę lub e-mail z ofertą należy opisać:
„Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących”
Zamówienie nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Wyliczenie oferty
Skrót
Na wszystkie
Na wszystkie

Ilość [szt.]

Parametr
monochromatyczny wydruk/kopii
w formacie A4
kolorowy wydruku/kopii
w formacie A4

Cena jednostkowa netto
zł

gr

Wartość netto
zł

gr

ilość*
ilość*

Wydruki miesięcznie*

Skrót
KM1
KM2
KM3
CD

Parametr
Czynsz dzierżawny KonicaMinolta
Bizhub C253
Czynsz dzierżawny KonicaMinolta
Bizhub C224
Czynsz dzierżawny KonicaMinolta
Bizhub C454

Ilość [szt.]

Cena jednostkowa
netto/miesiąc
zł
gr

Wartość netto/miesiąc
zł

1
1
1

Miesięczny czynsz dzierżawy urządzeń netto CD=KM1+KM2+KM3

Miejscowość, ……………………., dnia ………………………….……………

…………………………………..…………………….
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

gr

