Tarnów, dnia 16 października 2017 roku
BG. 26-4/17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2.

1. Czy usługa serwisowa obejmuje naprawy, uszkodzenia, przywrócenia sprzętu do
pracy powstałe w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez użytkowników tj.
połamanie sprzętu, zadrapania

na częściach

eksploatacyjnych

(bębnach),

niewłaściwe wkładanie materiałów eksploatacyjnych?
Usługa serwisowa nie obejmuje usuwania usterek spowodowanych niewłaściwą
eksploatacją urządzeń drukujących przez pracowników Zamawiającego, jak też tych
spowodowanych zdarzeniami losowymi - powodzie, przepięcia linii energetycznej itp.
2. Czy w przypadku urządzeń atramentowych i igłowych, które nie posiadają
możliwości technicznych liczenia wydruków możliwe jest rozliczanie urządzeń
poprzez rozliczenie dostarczonych materiałów po pełnej wydajności danego
materiału?
Wszystkie urządzenia Zamawiającego posiadają najmniej potencjalną możliwość
techniczną liczenia wydruków.
3. Czy w przypadku awarii urządzeń drukujących oraz stwierdzenia niemożliwości
ich naprawy lub nieopłacalności ekonomicznej, Wykonawca może na własny koszt
podstawić sprzęt zastępczy o tych samych lub lepszych parametrach co sprzęt
uszkodzony na czas trwania kontraktu?
Wykonawca może na własny koszt podstawić sprzęt zastępczy o tych samych lub
lepszych parametrach co sprzęt uszkodzony na czas naprawy w przypadku awarii
niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego - pkt. III.3.d) SIWZ lub na czas
określony np. na czas trwania kontraktu w przypadku niemożności dokonania naprawy
urządzenia - niezależnego od Wykonawcy (brak możliwości pozyskania części
w powodu zaniechania produkcji, urządzenie niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi
na nadmierne zużycie, itp.) po przedstawieniu ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu
technicznego danego urządzenia celem wycofania sprzętu z eksploatacji.
4. Czy Zamawiający dopuszcza instalację kilku systemu zarządzania drukiem tak,
żeby wypełnić zapisy SIWZ, czy też wszystkie wymagania stawiane w SIWZ ma
spełniać jeden system monitoringu druku?
Zamawiający nie dopuszcza instalacji kilku systemów zarządzania drukiem.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego spisywania liczników urządzeń?
Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego odczytywania stanu liczników przez
pracownika Wykonawcy z urządzeń, które nie posiadają technicznej możliwości
zdalnego ich odczytu.
6. Czy Zamawiający akceptuje użycie liczenia z tzw. Spoolera przy drukarkach USB
oraz wynikające z tego różnice w liczbie wydruków w systemie zarządzania
drukiem, co może dopuścić do sytuacji zaczytywania przez takowy system np.:
nazw drukowanych plików?
Zamawiający akceptuje użycie liczenia z tzw. Spoolera przy drukarkach USB.
7. Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić Wykonawcę, iż dostarczone materiały
eksploatacyjne zostaną zwrócone, po ich zużyciu (tak zwane puste kasety),
w dostarczonych pudełkach, co jest niezbędne przy procesie utylizacji materiałów?
Zamawiający nie jest w stanie zapewnić Wykonawcy, iż dostarczone materiały
eksploatacyjne zostaną zwrócone po ich zużyciu w dostarczonych pudełkach, ponieważ
dotychczasowa praktyka Zamawiającego opierała się na przekazywaniu do utylizacji
wyłącznie kaset po zużytych tonerach, bez pudełek.
8. Czy Zamawiający jest w stanie raz na kwartał wspólnie z Wykonawcą sprawdzić
stany

magazynowe

posiadanych

przez

siebie

zapasów

materiałów

eksploatacyjnych oraz zużytych pustych kaset?
Zamawiający nie przewiduje gromadzenia zużytych pustych kaset w większych
ilościach, tak jak nie przewiduje przechowywania większych ilości materiałów
eksploatacyjnych niebędących własnością Zamawiającego. Zamawiający wymaga
dostarczenia

takiej

ilości

materiałów

eksploatacyjnych

do

każdej

komórki

organizacyjnej, aby możliwe było zapewnienie stałej i nieprzerwanej pracy sądu.
Zużyte materiały eksploatacyjne muszą być odbierane przez Wykonawcę nie rzadziej
niż raz w miesiącu. Stosowne zapisy w tej kwestii znajdują się w poprawionym wzorze
umowy, dołączonym do druków do pobrania.
9. Czy w przypadku braku komunikacji programu monitorującego Zamawiający
zgodzi się przyjąć sposób tzw: "rozliczenia ryczałtowego" jako rozliczenie pracy
drukarki niemonitorowanej? Ryczałt zostanie rozliczony w sytuacji ponownej
aktywacji drukarki w systemie zarządzania drukiem, a faktura zostanie
skorygowana stosownie do różnicy liczników pomiędzy początkiem, a końcem
okresu braku aktywności urządzenia.
Zamawiający nie zgadza się na rozliczanie ryczałtowe niemonitorowanej drukarki.

10. Czy system powinien również zliczać wydrukowane kopie z urządzeń drukujących
połączonych za pomocą połączeń USB?
System powinien zliczać wydrukowane kopie z urządzeń drukujących połączonych za
pomocą połączeń USB?
11. Czy Zamawiający

w

przypadku

instalacji

systemu

monitoringu

druku,

komunikującego się z serwerem Wykonawcy , będzie wymagał od Wykonawcy,
instalującego

wspomniany

system

monitoringu posiadania

Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem informacji, PN-ISO/IEC 27001:2014?
Vide http://www.mf.gov.p1/c/document library/get

file?uuid=e3607969-79d0-

46c5-8eS2-85e27331d5a3
Zamawiający

może

wymagać

od

Wykonawcy,

instalującego

system

monitoringu, posiadania Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie
z zapisami ustaw w tym zakresie. Wykonawca przyznając posiadanie kompetencji
i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, oświadcza m.in., że
posiada wymagane prawem np. certyfikaty.
12. Czy zamawiający

przyjmuje

wymianę

materiału

eksploatacyjnego

przez

pracownika Sądu po wcześniejszym dostarczeniu go do Zamawiającego przez
Wykonawcę

we wskazane miejsce względem lokalizacji urządzenia, które

wymaga wymiany materiału eksploatacyjnego?
Pracownicy Zamawiającego w zdecydowanej większości samodzielnie dokonują
wymiany materiałów eksploatacyjnych typu toner, także Zamawiający dopuszcza
wymianę materiału eksploatacyjnego przez pracownika Sądu, po wcześniejszym
dostarczeniu go do Zamawiającego przez Wykonawcę we wskazane miejsce, względem
lokalizacji urządzenia, wymagającego wymiany materiału eksploatacyjnego.
13. Czy zamawiający oczekuje połączenia wszystkich modeli posiadanych urządzeń,
bez względy na producenta oraz system połączeń ( LAN, USB), jednym systemem
zarządzania ( jeden agent monitorujący ), czy dopuszcza instalację wielu agentów
tj. osobno dla urządzeń podłączonych LAN i USB
Zamawiający oczekuje połączenia wszystkich modeli posiadanych urządzeń, bez
względy na producenta oraz system połączeń (LAN, USB), jednym systemem
zarządzania (jeden agent monitorujący).
14. Czy odczytu liczników ma dokonać fizycznie pracownik zatrudniony przez
Zamawiającego

czy jest

możliwy

odczyt

liczników

za

pomocą

monitorującego? - sprzeczność, niejasność w treści zapytania ofertowego.

systemu

Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego odczytywania stanu liczników przez
pracownika Wykonawcy z urządzeń, które nie posiadają technicznej możliwości
zdalnego ich odczytu.
15. Prosimy by Zamawiający określił w jaki sposób będzie dokonywał oceny ofert sprzeczność, niejasność w treści zapytania ofertowego.
Czy zamawiający żąda ceny brutto za kopię bez podziału na kopię kolorowa
i monochromatyczną czy z podziałem?
Czy comiesięczna faktura będzie opierała się na mnożeniu ilości wydrukowanych
kopii ogółem czy w podziale na kopie kolorowe i monochromatyczne.
Zamawiający

będzie

dokonywać

oceny

ofert na

zasadzie

porównania

cen

poszczególnych części zamówienia, zgodnie z zapisem pkt XII.3 SIWZ. Rozliczenia
pomiędzy stronami następować będą w oparciu o cenę za wydruk monochromatyczny
i kolorowy.
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