Mińsk Mazowiecki, dnia 17 listopada 2021 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-12-99-326
REGON: 000324837
tel. stacjonarny: (25) 756 49 00, fax (25) 756 49 40
adres e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
adres strony internetowej: www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
Dotyczy: Usługa kompleksowej obsługi serwisowej kopiarek, drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych i faksów eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku
Mazowieckim.
Nr sprawy Adm.-261-139/21
WYJAŚNIENIA TREŚCI
zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert
Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga: "Materiały i części zamienne, niezbędne do przeprowadzenia
czynności konserwacyjnych, usunięcia awarii oraz zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania urządzeń, dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga by materiały
i części te były materiałami i częściami oryginalnymi". Przy tak niewielkim budżecie
– do 130 000 zł dostarczanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych będzie kosztowne
i wraz z innymi wymaganymi usługami może przekroczyć wartość 130 000 zł (przy 122
urządzeniach). Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oryginalnych materiałów (tonerów
i tuszy)?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Materiały eksploatacyjne tj. tonery i tusze Zamawiający organizuje we własnym zakresie
wraz z ich bieżącą wymianą.

Pytanie nr 2
Zamawiający wymaga: "Płatność za wykonanie usługi, o której mowa w ust. 3 (obejmująca
m. in. zakup dodatkowych urządzeń, materiałów i części zamiennych) będzie dokonywana
przez Zamawiającego na podstawie odrębnej faktury VAT, po wykonaniu przez Wykonawcę
naprawy danego urządzenia – w tym dostarczeniu i zamontowaniu materiałów, urządzeń
i części – oraz po uruchomieniu danego urządzenia i sprawdzeniu prawidłowości jego
działania – co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Stron." oraz "Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności będące przedmiotem
umowy, określone zostaje w następujący sposób:

1) za przeprowadzenie konserwacji drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub
faksu: …… zł, powiększone o należny podatek VAT, tj. ……………….. brutto (słownie:
…………………………………………………………………………..),
2) za usunięcie awarii urządzeń – każdorazowo ustalane przez strony"
– proszę o informację, czy Zamawiający zmieni wymagania odnośnie rozliczenia – o wiele
prostszym przy tak dużej ilości drukarek (122 szt.) jest rozliczenie za wydrukowaną kopie
mono oraz kolor. Czy Zamawiający zaakceptuje taką formę rozliczenia, zamiast
każdorazowego czasochłonnego ustalania ceny naprawy przez strony? Jeśli tak – czy poda
przybliżoną ilość przewidzianych wydruków na okres 01.01.2022-31.12.2022 oraz zmieni
formularz ofertowy wymagając ceny za wydrukowaną kopię?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapytania ofertowego i zaproszenia do
składania ofert oraz jego załączników.

Pytanie nr 3
Czy, w kontekście poprzedniego pytania, Zamawiający zgodzi się na zainstalowanie
programu do automatycznego pobierania liczników z urządzeń drukujących? Program
przesyła dane o liczniku do serwera przy zachowaniu najnowszych standardów
bezpieczeństwa.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Pytanie bezpodstawne, wobec odpowiedzi na pytanie nr 2.
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