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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie

Najem urz4dzefi drukuj4cych na potrzeby Zarz4du
materialami eksploatacyjnymi do tych urz4dzeir
eksploataryjno-naprawczego dla posiadanych przez

systemem wspomagaj Qcym zarzqdzanie

pruetargu rueogranlczonego na

Dr6g Miejskich wra;z z serwisem i
oraz Swiadczenie uslugi serwisu
ZamawiajQcego urz4dzefi, wraz z

Numer postgpowa nia ZDM/IJNIITDZP | 56/PNi50/f 9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia29 stycznia 2004Pruwo zam6wieri publicznych (DZ.U 22018 r. poz. 1986 zpohn. zm.)
odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie Nr I
R:ozdziaL II, par. 5, pkt. 20 - "System umozliwi Sledzenie czasu dostgpnoSci urzEdzeh oraz

czasu kiedy byly niedostgpne z powodu awarii / usterki lub wyczerpania material6w
eksploatacyjnych".
System monitorowania material6w eksploatacyjnych moZe dziala(, dwojako. Odczyturzqdzen
mo2e odby'r,vai sig cyklicznie co okreSlony interwal czasowy lub poprzez wyzwolenie odczytu
przez wzqdzenie dzigki wskazaniu serwera trap6w. W zwi4zku z tym dokladne okreSlenie

zakresu czasu, w kt6rym urz4dzenie znajdowalo sig w danym stanie nie zawszejest moZliwe
do precyzyjnego okreSlenia. Czy w zwiEzkl z Wm Zamawiajqcy zaakceptuje system, kt6ry
nie umoZliwia Sledzenia czasu niedostgpnoSci urz4dzenia?

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie dopuszcza systemu, kt6ry nie umoiliwia Sledzenia czasu

niedostgpnoSci urzqd zenia.

DOTYCZY OPZ - CZESCttz
Pytanie Nr 2
W kt6rym miesi4cu i roku Zamawiajqcy rozpocz4l eksploatacjg urzqdzeri Canon ADVANCE
c3330i ?

Odpowiedi:
14.12.2015 r.

Pytanie Nr 3
Czy ZamawiajEcy mohe podad AKTUALNE przebiegi dla posiadanych urz4dzeh Canon, w
tym min. licznik 102(TOTAL) oraz licznik 124(kolor) ?lub np. wygenerowad i udostgpnii
raport stanu aktualnego licznik6w total/kolor/bw dla 10 szt. trz4dzen Canon ?



OdnowiedZ:

kidtnik#$ lfilJ:o@otq
102, 122 123

345860 408 52r92
326922 r5625 68058

3ss454 7732 5r572
227099 t443 46T33

282889 tt487 42337

201396 I 5858 56940

235673 r9558 75605

464087 20036 t09472
277t27 tr259 80088

19t377 5451 34304

Pytanie Nr 4
Czy urz1dzenia Canon ADVANCE C3330i byly od pocz4tku eksploatacji objgte
kompleksowym serwisem outsourcingowym, obejmuj4cym wymiang uszkodzonych i
wyeksploatowanych czg6ci na fabrycznie nowe, zgodnie z zaleceniami producenta sprzgtu ?

Odpowiedf:
TAK.

Pytanie Nr 5
Czy dotychczasowy serwis urzqdzeA Canon byl Swiadczony przez autoryzowanego partnera

serwisowego producenta sprzgtu Canon ?

OdpowiedZ:
Urz1dzenia od momentu rozpoczgcia eksploatacii byty serwisowane kolejno przez
firmg Faxpol Andrzej Iwanowicz do 31.12.2016 r. i firmg ABM System Sp. z o.o. do
chwili obecnej.

Pytanie Nr 6
Czy w urzqdzenrach Canon ADVANCE C3330i byly wykonywane naprawy gwarancyjne ?
JeZeli tak, to w ilu urz4dzeniach i kt6rych urzqdzeniach.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy kwestie napraw urz1dzefi powierryl podmiotom serwisuj4cym urz4dzenia
na podstawie um6w serwisowych.

Pytanie Nr 7
Dot. pkt 5.6) - prosimy o potwierdzenie izzal<res serwisu "od strony" nie dotyczy uszkodzef
wynikaj4cych z incydent6w np. uszkodzenia mechaniczne przez pracownik6w
Zamawiajqcego lub osoby trzecie, przepigcie, zalanie lub takie uszkodzenia bgd4 usuwane
pruez Zamawiaj qce go z ubezpreczenia.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy serwisu eksploatacyjno naprawczego
polegaj4cego na utrzymaniu urz4dzeri w pelnej sprawnoSci podczas trwania umowy



Pytanie Nr 8
DOTYCZY OPZ - CZESC III - [.1.31) Cry Zamawraj4cy dopuszcza automatyczny
podajnik oryginal6w o pojemnoSci}00 arkusry do max. formatu A3 iprzy 80 g/m2?
OdpowiedZ:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.
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