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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywanej usługi: 

 

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu 

kompleksowej obsługi 160 sztuk urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego 

obejmującego: 

1. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje oraz przeglądy; 

2. udostępnienie i prowadzenie przez Wykonawcę, w oparciu o jego serwery, serwisu umożliwiającego: 

2.1 zdalne monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych urządzeń 

drukujących z wykorzystaniem oprogramowania (agentów) zainstalowanego u Zamawiającego, 

na które Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa użytkowania – podsystem monitorowania; 

2.2 raportowanie ilości wydruków dla poszczególnych urządzeń drukujących – podsystem 

raportowy; 

2.3 zgłaszanie i zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi eksploatacji monitorowanych urządzeń 

drukujących i ich historią - podsystem serwisowy 

3. zapewnienie Zamawiającemu poprzez przeglądarkę WWW dostępu do serwisu Wykonawcy 

umożliwiającego podgląd monitorowanych urządzeń oraz generowanych raportów i serwisowanych 

urządzeń drukujących; 

4. śledzenie i analizowanie przez Wykonawcę stanów zużycia materiałów eksploatacyjnych urządzeń 

drukujących Zamawiającego oraz na tej podstawie płynną ich dostawę (z wyjątkiem papieru); 

5. odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych; 

6. zapewnienie urządzeń drukujących dla wybranych stanowisk pracy (istniejących 

lub nowotworzonych) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca udzieli na okres 12 miesięcy gwarancji na usługę naprawy; 

8. zastąpienie po akceptacji Zamawiającego istniejących urządzeń drukujących zgodnie 

z przeprowadzonym audytem (co stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy) własnymi urządzeniami 

drukującymi Zamawiającemu w zamian za comiesięczną opłatę: 

8.1 uwzględniającą koszt wydruku jednej strony A4 ujednoliconą dla wszystkich urządzeń 

Zamawiającego i wydruków w danym formacie A4; 

8.2 obliczaną na podstawie ilości wykonanych wydruków raportowanych do serwisu Wykonawcy. 

9. Oświadczenie Wykonawcy lub producenta materiału eksploatacyjnego, że oferowane kasety 

z tonerem są materiałami fabrycznie nowymi, wyprodukowanymi po 01.08.2016r. wolnymi od wad, 

kompletnymi, oraz wytworzone w oparciu o nieużywane wcześniej części i komponenty, a zarazem 

posiadać parametry w zakresie pojemności (tuszu, tonera) wydajności i jakości, nie gorsze 

niż produkty tego samego rodzaju, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone 

oraz być z tym sprzętem kompatybilne. 

10. Oświadczenie Wykonawcy lub producenta materiału równoważnego, że proces produkcji 

i stosowania wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw 

patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset. Nie dopuszcza się materiałów 

regenerowanych i re-fabrykowanych. 


