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Wrocław, dnia 17.06.2014r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 75/DKSR/DCZP/2014/I
Dot. DzierŜawy kserokopiarek wraz z obsługą serwisową dla „Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga aby cena została podana w następujących sposób:
Czynsz w kwocie ……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto.
Czy Zamawiający ma określony limit, jaki ma być zawarty w czynszu oraz czy
czynsz ma zostać podany za 1 urządzenie czy za 3 urządzenia w ofercie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający ma określony limit w wysokości 17 000 szt. kopii/ miesięcznie łączny
na 3 urządzenia, ma on być zawarty w czynszu. Czynsz obejmuje 3 urządzenia w
ofercie.
Pytanie nr 2:
W załączniku nr 2 do ZO (Umowa) §1 pkt 7.
„Zamawiający zastrzega moŜliwość wymiany, na koszt Wykonawcy,
wyeksploatowanych urządzeń na nowe o podobnych parametrach oraz moŜliwość
zmian w rozmieszczeniu kserokopiarek.”
Proszę o sprecyzowanie pojęcia „nowe”- czy Zamawiający ma na myśli wymianę na
urządzenia fabrycznie nowe czy tez wymianę urządzeń, które nie muszą być
fabryczne nowe, lecz ich stan techniczny powinien zapewnić bezpieczna pracę i
dobra jakość wykonywanych kopii.
Proszę o sprecyzowanie ilość zmian w rozmieszczeniu kserokopiarek – czy będzie to
1 raz w trakcie trwania umowy??
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe pojęcie „nowe” oznacza wymianę urządzeń, które nie
muszą być fabryczne nowe, lecz ich stan techniczny powinien zapewnić bezpieczną
pracę i dobra jakość wykonywanych kopii.
Zamawiający nie precyzuje ilość zmian w rozmieszczeniu kserokopiarek.
Pytanie nr 3:
W związku z faktem , Ŝe jak się okazało w przesłanych wyjaśnieniach , oczekujecie
Państwo łącznie wydruku 17 000 kopii A4 na trzech maszynach, czy moŜemy
zaoferować kopiarki kolorowe o niŜszych prędkościach np. 20-25 kopii/min .
Prędkość 36 kopii na minutę jest charakterystyczna dla urządzeń do pracy z

obciąŜeniami 20 -30 000 kopii na miesiąc, czy kilkakrotnie więcej od oczekiwanej
przez Państwo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie kserokopiarek kolorowych o niŜszych
prędkościach np. 20-25 kopii/min.
W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi Zamawiający zmienia:
1. Treść Zapytania ofertowego:
Było:
„II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dzierŜawa kserokopiarek wraz z obsługą serwisową dla
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. przy załoŜeniu 17 000 kopii/
miesiąc tj. kserokopiarek posiadających co najmniej: „
Jest:
„II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dzierŜawa kserokopiarek wraz z obsługą serwisową dla
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. tj. kserokopiarek posiadających
co najmniej: „
2. Treść Załącznika nr 1 do ZO:
Było:
„1. Oferujemy realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zapisami zapytania ofertowego:
Czynsz w kwocie ……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto,
Kwota kopii czarno- białej wykonanej w ramach czynszu
……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto
Kwota kopii kolorowej wykonanej w ramach czynszu
……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto
Kwota kopii czarno- białej wykonanej poza limitem
……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto
Kwota kopii kolorowej wykonanej poza limitem
……….…………………..brutto, słownie: ……………..brutto”
Jest:
„1. Oferujemy realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zapisami zapytania ofertowego:
Kwota 100 kopii czarno- białych ……….…………………..brutto, słownie:
……………..brutto
Kwota 100 kopii kolorowych ……….…………………..brutto, słownie:
……………..brutto”
3. Treść Załącznika nr 2 do ZO:
Było:
„§2
1. Za uŜytkowanie urządzenia DzierŜawca uiszcza miesięczny czynsz w
wysokości ………………………………………………………….……… brutto
(słownie: ………………………………………………..), odpowiadający ilości
wykonanych kopii do 17 tys. szt/miesięcznie w tym:
a) Kwota kopii czarno- białej wykonanej w ramach czynszu ………………brutto,
słownie: ……………..brutto,
b) Kwota kopii kolorowej wykonanej w ramach czynszu ……….…………..brutto,
słownie: ……………..brutto.
2. W przypadku przekroczenia przez DzierŜawcę miesięcznego limitu kopii za
kaŜdą wykonaną ponad limit kopię DzierŜawca jest zobowiązany zapłacić
kwotę wysokości:
a) Kopia czarno-biała ………………brutto ( słownie:……………………………),

3.

b) Kopia kolorowa ………………brutto ( słownie:……………………………).
Cena brutto zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.”

Jest:
„§2
Za uŜytkowanie urządzenia DzierŜawca uiszcza miesięczne opłaty w
wysokości:
a) Kwota 100 kopii czarno- białych ………………brutto, słownie:
……………..brutto,
b) Kwota
100
kopii
kolorowych
……….…………..brutto,
słownie:
……………..brutto.
2. Cena brutto zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.”

1.

Wobec powyŜszego Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w pozycji:
VII. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 23.06.2014 roku do godz. 10:00 w siedzibie
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., 50-226 Wrocław, ul.
WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat lub drogą emailową na adres email: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , z dopiskiem: „Oferta na
dzierŜawę kserokopiarek”.

