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1. W SIWZ, p. 2.8.2 napisano, że minimalnymi warunkami serwisu są m.in. bezpłatne 

przeglądy serwisowe. Jednocześnie w p. 9.2 napisano, że wykonawca powinien podać 

cenę przeglądu serwisowego. Czy przeglądy serwisowe maja być płatne czy 

bezpłatne?  

Odpowiedź: 

„Minimalne warunki serwisu i gwarancji:  

a) bezpłatne przeglądy serwisowe (konserwacyjne) – zgodnie z wymaganiami 

producenta. Zamawiający pokrywał będzie koszty zakupu wymienianych w 

urządzeniach części (jeżeli zostały one zużyte zgodnie z przebiegiem deklarowanym 

przez producenta sprzętu)”.  

W załączniku 8 Wykonawca podaje cenę zestawu materiałów eksploatacyjnych, 

podzespołów wraz z obliczeniem ich cen – wykonanie 250.000 kopii (w załączeniu 

zaktualizowany załącznik numer 8). 

 

2. W  SIWZ, p. 2.1 napisano, m.in. że przedmiotem zamówienia jest 10 szt. oryginalnego 

tonera. Różni producenci oferują tonery o różnych żywotnościach, w wyniku 10 

tonerów do jednej maszyny będzie mogło mieć całkowicie inną łączną wydajność, niż 

10 tonerów do innej maszyny. Logicznym rozwiązaniem wydaje się podanie ilości i 

cen tonerów które wykonają łącznie określona liczbę kopii, np. 100.000 czy 

jakiekolwiek innej liczby. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.      

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z 10 szt. 

oryginalnego tonera, które należy wliczyć w ogólną cenę oferty która należy podać w 

załączniku nr 1 oraz w poz. 2 załącznika nr 5. Natomiast cena zestawu 

konserwacyjnego będzie brana pod uwagę jedynie w trakcie oceny ofert.  

Zamawiający wymaga dostarczenia 10szt. tonerów o łącznej wydajności 250.000 

kopii.  

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o prędkości pracy do 42 kopii na minutę?  

Odpowiedź: 



Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o prędkości pracy do 42 kopii na minutę – 

wymaga min. 45 kopii na min.  

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w moduł dupleksu obsługujący 

papier o gramaturze 60-90g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w moduł dupleksu 

obsługujący papier o gramaturze 60-90g/m2 – wymaga 60 - 105 g/m². 

 

5. Czy w załączniku Nr 8 do SIWZ Wykonawca ma podać wszystkie niezbędne materiały  

eksploatacyjne (w tym również tonery)oraz przeglądy gwarancyjne, które będzie 

musiał dodatkowo nabyć zamawiający od momentu instalacji urządzenia do 

wykonania 250.000 kopii A4? 

Odpowiedź: 

W załączniku Nr 8 Wykonawca podaje cenę zestawu materiałów eksploatacyjnych, 

podzespołów wraz z obliczeniem ich cen – wykonanie 250.000 kopii (w załączeniu 

zaktualizowany załącznik numer 8). Zamawiający będzie dodatkowo nabywał 

materiały eksploatacyjne (bez tonerów) od momentu instalacji urządzenia do końca 

okresu gwarancji.   

 

6. W SIWZ na str. 4 punkt 2.8.2 Zamawiający określił że przeglądy gwarancyjne mają 

być bezpłatne. Czy zatem zgodnie z tym zapisem w załączniku Nr 8 wartość 

przeglądów gwarancyjnych należy określić jako 0?    

Odpowiedź: 

W załączniku Nr 8 Wykonawca nie podaje ceny za serwis gwarancyjny lub określa 

jako 0 zł.  

 

 


