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Wykonawcy wszyscy

Dot. wyjainienia do treici zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek
bgdqcych na stanie Kuratorium OiwiaQ w Katowicach i jego delegatur.

W wyZej wymienionym postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofefiowego w dniu I 9.01 .201 8r. i 2l .01 .201 8 wptyngty pytania. Kurarorium
O5wiaty w Katowicach przekazuje tre(i pytah wraz z odpowiedziami.

Pytanie zadane w dniu 19.01.2018
Pytanie 1:

Czy w sytuacji gdy uszkodzenie powstanie z winy uZytkownika i nie wynika
z nonnalnej eksploatacji - koszt naprawy pokrywa ZamawiajEcy na podstawie
przedstawionego osobnego kosztorysu?"

Odpowiedi I :

Zanawiajqcy inforrnuje,2e w ostatnich latach nie zaistniala sytuacja uszkodzenia
sprzgtu z winy Llzytkownika W przypadku zaistnienie opisanego problemu
bqdzie on rozwi1zywany na bielqco .

Pytania zadane w dniu 21.01.2018

Pytanie 1:

Czy Zamawiaj4cy jest w stanie zapewnie, Wykonawcg, i2 dostarczone materialy
eksploatacyjne zostall4 zwr6cone, po ich zu|yciu (tak zwane puste kasety),
w dostarczonych pudelkach, co jest niezbgdne przy procesie utylizacji material6w
oraz regulacji dot. ochrony Srodowiska?

Odpowiedi l:
Zanawiaj1cv wyjaSnia, 2e na bieZqco zg+asza do Wykonawcy konieczno56
wymiany material6w eksploatacyjnych. Wykonawca dokonuj4c wymiany
material6w odbiera zLt|yte ( tak zwane puste kasety).

Pytanie 2:
Czy Zamawiaj4cy jest w stanie raz na kwarlal wsp6lnie z Wykonawc4 sprawdzid
stany magazynowe posiadanych pnez siebie zapas6w material6w
eksploatacyjnych oraz zuzytych pustych kaset ( telefonicznie lub fizycznie)?
Odpowiedi 2:
Zamawiaj1cy wyjaSnia, ze nie przyjmuje na stan magazynowy Kuratorium
OSwiaty Zadnych nlaterial6w eksploatacyjny czy zuLytych pustych kaset.
Wymiana odbywa sig na bie24co na kazde wezwanie Zamawiaj4cego.

Pytanie 3:
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza samodzielny odbi6r paletl paczek ( z materialami
wyslanymi przez WykonawcA) od kuriera a w przypadku uszkodzonej palety
lpaczki Zamawiajqcy spisze w nlomencie dostarczenia przesylki protok6l szkody ?

Odpowiedf 3:
Zanawiajqcy nie przyjmuje material6w eksploatacyjnych na magazyn w zwiqzku
zczym nie dopuszcza odbioru palet/paczek od kuriera.



Pytanie 4

Czy w przepadku zgtoszenia reklamacji na material eksploatacyjny Zamawiaj4cy dot4czy wydruk
strony zurzqdzenia lub opis usterki.

Odpowiedi 4

Zamawiaj4cy w przypadku niewla5ciwego materialu eksploatacyjnego wezwie Wykonawca do
sprawdzen i a urzqdzenia.

Pytanie 5

Czy w przypadku przeslania zgloszenia serwisowego Zamawiaj4cy wpisze: model urzqdzenia, nr
seryjny, adres pornieszczenia, w kt6rym znajduje sig urz4dzeniaorazdokladny opis usterki?
Odpowiedf 5

W momencie zgloszenia serwisowego /telefonicznie lub e-mailowa/ Zamawiaj4cy przekazuje
informacje zawierajqcq: model urzqdzenia, adres pod kt6rym znajduje sig to urz4dzenie iog6lny opis
usterki.

Pytanie 6

Czy Zamawiaj4cy dopuszczawydlulenie terminu pierwszej konserwacji zazgodq obu stron?
Odpowiedf 6

Terminy pierwszej konserwacji bgd4 ustalarle przez obie strony po dokonaniu wyboru Wykonawcy.

Pytanie 7

Czy Zamawiaj4cy w wyj4tkowych sytuacjach dopuszcza samodzielne wkladanie toner6w do
urzqdzefi?

Odpowiedf 7

Zanawiajqcy nie dopuszcza samodzielnego wkladania toner6w do urzqdzefi.

Pytanie 8

Czy w momencie startu uslugi Zantawiajqcy przekaie Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie
zu2yte puste kasety ( tonery ) jakie posiada w celu ich utylizacji przez Wykonawcg w ci4gu l4 dni ?.

Odpowiedf 8

Zamawiajqcy nie posiada na stanie zadnych pustyclr kaset ( toner6w). W momencie wymiany
Wykonawca zabierazuLyty material eksploatacyjny iwymienia go na nowy.

Pytanie 9

Czy usluga serwisowa obejrnuje naprawy, uszkodzenia, przywr6cenia sprzgtu do pracy powstale w
wyniku uszkodzefi spowodowanych przez uZytkownika tj. polamanie sprzgtu , zadrapania na

czg6ciach eksploatacyjnych ( bgbnach), niewla6ciwe wkladarrie material6w eksploatacyjnych ?
Odpowied:i 9

Zamawiajqcy informuje,2e w ostatnich latach nie zaistniala sytuacja uszkodzenia sprzgtu z winy
uzytkownika . W przypadku zaistnienie opisanego problernu bgdzie on rozwiqzywany na bie24co .

Pytanie 10

Czy w przypadku awarii urzqdzeh drukuj4cych oraz stwierdzenia niemo2liwoSci ich naprawy
Wykonawca mo2e na wlasny koszt postawi6 sprzQt zastQpczy o tych samych lub lepszych

parametrach co sprzgt uszkodzony na czas trwania kontraktu ?
Odpowiedi 10

Zamawiajqcy nie dopuszcza przyjgcia na czas umowy sprzgtu zastgpczego. Koszty naprawy nale2y
skalkulowa6 w cenie jednej kserokopii. Zamawiaj4cy informuj e, 2e na czas trwania naprawy jeZeli jest
ona niemozliwa w siedzibie Zamawiaj1cego, Wykonawca zapewni nieodplatnie urz4dzenie wolne
od wad o tych samyclr parametraclr technicznych.

Pytanie I I
Czy Zanawiajqcy wyrala zgodg na zarnieszczenie na fakturze za wykonanq uslugg informac.li o ilo5ci

wydrukowanych kopii monochromatycznych i kolorowych a podzial wedlug wskazafi klienta d.
oSrodk6w koszt6w w oddzielnym pliku exel?



Odpowiedf ll
Zatnaw iajqcy dopu szcza zapropollowany spos6b wystaw ian i a faktu ry.

Pytanie l2
Czy w przypadku awarii urzqdzenia Zamawiaj1cego, kt6rego naprawa przewyZszajego wartoS6 lub
uzyskanie czg6ci do naprawy nie jest mozliwe to czy Zamawiaj1cy dopuszcza dostarczenie urzqdzenia
zastQpczego na koszt Wykonawcy o nie gorszych parametrach do korica trwania umowy. ?

Odpowiedi 12

Zamawiajqcy nie dopuszcza przyjEcia na czas umowy sprzgtu zastgpczego. Koszty naprawy nale|y
skalkulowa6 w cenie jednej kserokopii.

Pytanie 13

Czy w przypadku awarii kolorowego urzqdzenia drukuj4cego Wykonawca moze na czas naprawy
dostarczyi urzqdzenie monochromatyczne na maksimurn 7 dni roboczyclr?

Odpowiedf l3
Zatnawiaj4cy inforrnuje,2e na czas trwania naprawy je2eli jest ona niemoZliwa w siedzibie
Zamawiajqcego, Wykonawca zapewni nieodplatnie urz1dzenie wolne od wad o tych samych
parametrach techn icznych.

Pisnro sporzqdzil:
Ewa Made.j-Taraszkiewicz tel.:32 606 30 33
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