
 

Załącznik nr 1 do umowy 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

WRAZ ZE SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą WYKAZU URZ ĄDZEŃ  
DLA ZADANIA NR 2  

 
Przedmiot zamówienia w ramach niniejszego zadania dotyczy: 
 Świadczenia usługi serwisowo – materiałowej w zakresie ciągłego utrzymania w pełnej sprawności 
techniczno – użytkowej kserokopiarek będących na stanie Okr ęgu Siedleckiego: dla KMP 
w Siedlcach, KPP w Łosicach, KPP w Garwolinie, KPP w Sokołowie Podlaskim, 
KPP w Węgrowie zgodnie z zestawionym poniżej wykazem posiadanych urządzeń: 
 

Wykaz urządzeń dla zadania Nr 2 - OKRĘG SIEDLECKI 

L. p. Model urządzenia Numer fabryczny Użytkownik/Lokalizacja/ 

1 
CANON IR 1020 DQQ11330 KMP w Siedlcach / PP Skórzec ul. Siedlecka 7 

2 
CANON IR 2016 CLC01366 KMP w Siedlcach / SZTAB Dyżurni – parter 

3 
CANON IR 2016 CLC01336 KPP w Garwolinie / pok. 240 

4 
CANON IR 2018 MWM64243 KPP w Garwolinie pok. 213 

5 
CANON IR 2018 MWM64283 KPP w Garwolinie / pok.302 

6 
CANON IR 2018 MWM64275 KPP w Łosicach pok. 28 

7 
CANON IR 2018 MWM64241 KPP w Sokołowie Podlaskim / parter pok ost. Po lewej/ pok. 7 

8 
CANON IR 2018 MWM64212 KPP w Sokołowie Podlaskim / pok. 15 

9 
CANON IR 2020 4685 KMP w Siedlcach / II piętro – Zesp. Prezydialny 

10 
CANON NP-6512  UBA53410 KPP w Sokołowie Podlaskim / Kosów Lacki ul. Łąkowa 3 

11 
PANASONIC DP-

1520P 
34 KPP w Łosicach / pok. 124 

12 
PANASONIC DP-

1520P  
B/N  KPP w Łosicach / pok. 104 

13 
PANASONIC DP-

1520P   
37 KPP w Łosicach / pok. 121 

14 
CANON IR 2018 mwm08487 KPP w Węgrowie / zaopatrzenie 

15 
Canon IR 2018 MWM56782 WTO/ Sekcja w Siedlcach 

16 
Canon IR 2520 NZU35831 WTO/ Sekcja w Siedlcach 

17 
Konica Minolta 

bizhub164 
AOXX021015923 KPP Garwolin / PP Pilawa ul. Letniskowa 2 

18 
Canon 2318L 21EQV1633 KPP Garwolin / PP sobolew 

19 
Canon IR1022F TJJ06707 KPP Garwolin / PP sobolew 

 
 
Wykonawca powinien posiadać autoryzację serwisową  w zakresie kserokopiarek CANON. 



Przedmiotem zamówienia jest stała usługa serwisowo - materiałowa obejmująca regularne przeglądy, 
naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych 
kserokopiarek znajdujących się na stanie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zamian 
za opłatę, obliczaną na podstawie liczby faktycznie wykonanych kserokopii. Serwis techniczny 
i naprawy musi być świadczony w zakresie zapewniającym stałe (ciągłe) utrzymanie kserokopiarek 
w pełnej sprawności techniczno – użytkowej przez okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy 
lub do wcześniejszego wyczerpania limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w ramach 
niniejszego zadania, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 
Usługa serwisowo-materiałowa musi obejmować: 
- wykonanie konserwacji bieżącej, regulacji i przeglądów, 
- bieżące naprawy kserokopiarek, 
- dojazd do siedziby Zamawiającego i poszczególnych jednostek, 
- zakup, dostawa, wymiana części i podzespołów kserokopiarek na najwyższej jakości, 
- zakup, dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych na nowe i nieregenerowane do urządzenia 
kserograficznego w ilości wynikającej z liczby wykonywanych kopii, z wyjątkiem papieru, 
- maksymalny czas wykonania konserwacji i naprawy kserokopiarki:  2 dni licząc od dnia następnego 
po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
- dostarczenie urządzenia zastępczego przed upływem 2 dni w przypadku usterki niemożliwej 
do usunięcia w miejscu użytkowania, licząc od dnia stwierdzenia tego faktu, 
- wykonanie niezbędnych regulacji w celu wykonania kopii należytej (dobrej) jakości. 
Sumaryczny koszt serwisu w skali 12 miesięcy powinien obejmować: sumaryczny koszt wykonania 
1 kopii/wydruku monochromatycznego A4 w okresie trwania umowy przy szacowanym rocznym 
limicie liczby kserokopii do wykonania zamówienia podstawowego 300 000 kopii czarno-białych A4. 
Koszt wytworzenia 1 kopii/wydruku monochromatycznego A4 jest liczony przy 5% pokryciu. 
Okres realizacji –  12 miesięcy licząc od daty 13.07.2018 r., lub do wcześniejszego wyczerpania 
limitu kwoty okre ślonej w ofercie Wykonawcy w ramach niniejszego zadania, w zależności 
od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

W przypadku skorzystania Zamawiającego z Prawa opcji wartość podana przez Wykonawcę 
dla szacowanej ilości kserokopii ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu przy zachowaniu 
cen określonych w treści oferty. 

Przewidywane zmiany umowy - dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
- zmniejszenia  ilości sprzętu podlegającego umowie, (np. zmniejszenia ilości sprzętu w przypadku,  
gdy będzie on sukcesywnie likwidowany), ilość w okresie trwania umowy nie może być mniejsza niż 
70% sprzętu w dniu zawarcia umowy), 
- zmiany lokalizacji sprzętu, o których zobowiązuje się za każdym razem powiadomić wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość na warunkach o których mowa w Prawie opcji zwiększenie 
liczby serwisowanych kserokopiarek o max. 2 sztuki dla każdego zadania poza zakres objęty umową 
z tytułu ewentualnego zakupu nowych urządzeń i przekazania ich do eksploatacji z jednoczesnym 
zwiększeniem szacowanej ilości kserokopii w ramach niniejszego zadania o ilość 12 000 kserokopii. 
Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie 
podstawowe, po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie. 
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku wyczerpania 
limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy. 
Wykonawca na wykonane czynności i materiały udzieli 12 miesięcznej gwarancji. 
 


