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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa opisana w załączniku 1.1,  

wsparcie dla systemu zarządzania wydrukiem MyQ opisane w załączniku 1.2  

oraz wsparcie dla systemu XmediusFAX ENTERPRISE pisane w załączniku 1.3. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Zamawiający szacuje roczną ilość wydruków na poziomie: 
a) - wydruku/kopii A4 mono – 6 500 000/rok, 
b) - wydruku/kopii A4 kolor – 1 400 000/rok, 
c) - wydruku koperty/zwrotki na dedykowanych urządzeniach -120 000/rok. 

Co daje łącznie przez okres trwania umowy (zamówienie podstawowe) 
- wydruku/kopii A4 mono – 26 000 000 szt., 
- wydruku/kopii A4 kolor – 5 600 000 szt., 
- wydruku koperty/zwrotki na dedykowanych urządzeniach - 480 000 szt. 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% zamówienia 

podstawowego. 
3. Zamawiający przewiduje w okresie trwania realizacji ww. usług możliwość podłączenia 

nowych urządzeń drukujących do systemu wydruku podążającego oraz rozliczania ich na 
zasadach opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Maksymalna liczba takich urządzeń nie 
przekroczy 35 szt. w czasie trwania całej umowy. Wszystkie koszty dodania tych urządzeń do 
systemu MyQ ponosi Zamawiający. 

 

 

 

L.P. Opis Szt. 

1 Usługa serwisowa opisana w załączniku 1.1 1 

2 Wsparcie dla  systemu zarządzania wydrukiem MyQ  opisane w załączniku 1.2 1 

3 Wsparcie dla systemu XmediusFAX ENTERPRISE  opisane w załączniku 1.3 1 

4   
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Załącznik Nr 1.1 do SIWZ  

 

Usługa serwisowa. 

Wykonawca dostarczy usługę serwisową polegającą na pełnej obsłudze technicznej gwarantującej 
ciągłości pracy urządzeń. 
Usługa serwisowa musi spełniać minimum następujące parametry: 
 

1. Usługa rozliczana będzie comiesięcznie na podstawie faktury Vat na podstawie miesięcznego 
raportu z systemu wydruku za wykonaną kopię / wydruk zgodnie z zaoferowanymi stawkami 
(kolor / mono). Format A3 będzie liczony jako A4 x 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania wystawienia częściowych faktur VAT dla wybranych i zdefiniowanych grup 
użytkowników. 

2. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne do pracy materiały eksploatacyjne (z wyjątkiem 
papieru i zszywek). 

a. Wykonawca będzie realizował dostawy materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie, 
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia e-mail lub faksem, 

b. Materiały muszą być fabrycznie nowe, przy ich produkcji musi być wykorzystane 
100% nowych części i nie mogą być regenerowane, 

c. Wydajność i jakość materiałów musi być co najmniej taka, jak materiałów 
oryginalnych, 

d. Materiały muszą pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą posiadać śladów 
poprzedniego użytkowania, 

e. Toner znajdujący się w kasetach nie może się wysypywać, 
f. Dostarczane materiały eksploatacyjne i części zamienne muszą być kompatybilne z 

urządzeniami, do których są dedykowane oraz zapewniać pod względem 
technicznym i jakościowym ich właściwą i pełną eksploatację, bezawaryjność i 
żywotność, 

g. Wykonawca będzie odbierał zużyte materiały eksploatacyjne sukcesywnie, zgodnie ze 
wskazaniem Zamawiającego lub podczas dostawy nowych materiałów, 

3. Wykonawca dostarczy oraz wymieni zużyte części i podzespoły urządzeń o których mowa w 
załączniku nr 1 do OPZ. 

4. Wykonawca w trakcie umowy wykonywał będzie przeglądy okresowe urządzeń, zgodnie z 
zaleceniami producenta danego urządzenia o którym mowa w załączniku nr 1 do OPZ. 

5. Wykonawca w trakcie umowy wykonywał będzie okresowe konserwacje urządzeń o którym 
mowa w załączniku nr 1 do OPZ przynajmniej raz na pół roku w całym okresie obowiązywania 
umowy. Zakres konserwacji powinien zawierać: 

a. Ocenę (ekspertyzę) stanu technicznego urządzenia, 
b. Oczyszczenie układu skanowania urządzenia mającego bezpośredni wpływ na jakość 

wydruku, 
c. Smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, 
d. Sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów 

urządzenia, 
e. Oczyszczenie obudowy urządzenia, 
f. Wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi, 
g. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po konserwacji urządzenia do 

przekazania raportu z konserwacji na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy, 
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6. Usterki mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie mailowej lub poprzez system 
informatyczny jeżeli jest dostępny: 

a. Wykonawca zagwarantuje 4 godzinny czas reakcji na zgłoszone usterki, 
b. Wykonawca zagwarantuje naprawę urządzenia w siedzibie Zamawiającego w 

terminie 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki, 
c. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy sprzętu na miejscu, Wykonawca 

dostarczy w terminie 2 dni roboczych urządzenie zastępcze o parametrach nie 
gorszych niż urządzenie niesprawne, 

d. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego uruchomienia i konfiguracji urządzenia 
zastępczego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

e. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po naprawie urządzenia do przekazania 
raportu z naprawy na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy, 

7. W przypadku pojawienia się nowej wersji firmware’u, Wykonawca będzie dokonywał jego 
aktualizacji na swój koszt, na urządzeniach o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ do 
najnowszej dostępnej wersji w całym okresie obowiązywania umowy, 

a. Oprogramowanie nie może zostać zainstalowane w wersji  testowejj (beta), 
b. Aktualizacja powinna być wykonywana podczas przeglądu okresowego danego 

urządzenia, 
8. Udzielanie porad technicznych Zamawiającemu w zakresie obsługi eksploatacyjnej urządzeń 

wielofunkcyjnych o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ, w dni robocze w godz. 8.00-
16.00. 
Porady będą obejmować podstawowe wsparcie użytkownika oraz porady dla personelu IT 
Zamawiającego, 

9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% zamówienia 
podstawowego po przekroczeniu ilości wydruków określonej w pkt 2 §12 umowy. 

a) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, 
b) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, opcja zostanie uruchomiona po 

przekroczeniu limitu ilości wydruków  
c) uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, liczba 

wydruków wskazana w ramach opcji może być wykorzystana w całości, w części albo wcale, 
d) wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie wykorzystaną część opcji, 
e) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 

poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy, 
f) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie 

stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania umowy, 

g) uruchomienie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w 
zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w toku realizacji 
umowy. 
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Załącznik Nr 1.2 do SIWZ  

 

Wsparcie dla systemu zarządzania wydrukiem MyQ   

Wykonawca dostarczy aktualną licencję/wsparcie serwisowe nad systemem wydruku MyQ Business 

Pro w wersji o funkcjonalności nie mniejszej niż obecnie wykorzystywana przez Zamawiającego. 

 

Wsparcie techniczne musi umożliwiać: 

 

1. Wsparcie dla nowych modeli urządzeń, 

2. Bezpłatna aktualizacja systemu wydruku oraz oprogramowania terminali drukarek do 

najnowszej dostępnej wersji, 

a. Aktualizacja instalowana przez Wykonawcę osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 

poprzez dedykowane połączenie zdalne, 

b. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowej konfiguracji 

oprogramowania przed przystąpieniem do aktualizacji, 

3. Dostęp do dokumentacji on-line, 

4. Zdalne wsparcie w przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem, 

5. Możliwość zgłaszania usterek i propozycji nowych funkcjonalności, 

6. Możliwość ustawienia loga Zamawiającego na terminalach urządzeń drukujących (MyQ 

Embedeed Terminal), 

7. Możliwość aktualizacji kluczy licencyjnych do najnowszej wersji, 

8. Integracja z systemem XmediusFAX ENTERPRISE 
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Załącznik Nr 1.3 do SIWZ  

 

Wsparcie dla systemu XmediusFAX ENTERPRISE  
 
Wykonawca dostarczy usługę serwisową polegającą na pełnej obsłudze technicznej gwarantującej 
ciągłości pracy XmediusFAX ENTERPRISE oraz prawa licencyjne do aktualizacji oprogramowania do 
najnowszej dostępnej wersji opublikowanej przez producenta. 
 
Dodatkowe integracje z systemami Zamawiającego: 
  

1. Integracja z Cisco Unified Communications Manager (CUCM), 

2. Integracja z Active Directory i Microsoft Exchange serwer, 

3. Integracja z systemem zarządzania wydrukiem MyQ, 


