
Ogłoszenie nr 2021/B2P 00303310/01 z dnia 2021-12-07 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
24 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę 

urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania 
wydruków 

SEKCJA 1 - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI 

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372 

1.4.) Adres zamawiającego: 

1.4.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44 

1.4.2.) Miejscowość: Kielce 

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-211 

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie 

1.4.5.) Kraj: Polska 

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 

1.4.7.) Numer telefonu: 412001355 

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl 

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/ 

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego 

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303310/01 

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 13:37 

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: 
Ogłoszenie o zamówieniu, 

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292970/01 

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: 
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem umowy jest usługa wydruku na okres 24 miesięcy wraz z systemem wydruku 
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podążającego i systemem zarządzania i monitorowania wydruków, obejmująca swym zakresem: 
a) udostępnienie kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3, monochromatycznych urządzeń 
wielofunkcyjnych A3, drukarek laserowych monochromatycznych A4 oraz Urządzenia MFP 
wielkoformatowego (plotera) kolorowego A0 ze skanerem w ilości opisanej w Załącznika nr 1 do 
SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z dostawą oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych i serwisowych pochodzących od producenta oferowanego sprzętu, 
b) wdrożenie Systemu realizującego funkcjonalności: rozliczania kosztów, wydruku 
podążającego oraz monitoringu stanu urządzeń. Pod pojęciem Systemu należy rozumieć 
rozwiązanie informatyczne składające się z jednej lub wielu maszyn fizycznych lub wirtualnych 
realizujące wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. 
c) serwis wymienionych wyżej urządzeń i systemu, 
d) obsługę urządzeń należących do PWPW oraz będących własnością Zamawiającego 
wykazanych w Załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie 
dostawy materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner i bęben światłoczuły i wymiana przez 
Zamawiającego. 
e) materiały eksploatacyjne w urządzeniach wyszczególnionych w rozdziale II Załącznika nr 1 do 
SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia mają być wymieniane samodzielnie przez 
Wykonawcę, 
f) odbiór i utylizacja wszystkich materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę. Materiały 
wymienione przez Wykonawcę zostaną zabrane bezpośrednio po wymianie, a materiały 
wymienione przez Zamawiającego przy najbliższej wizycie Wykonawcy. 

Po zmianie: 
1. Przedmiotem umowy jest usługa wydruku na okres 24 miesięcy wraz z systemem wydruku 
podążającego i systemem zarządzania i monitorowania wydruków, obejmująca swym zakresem: 
a) udostępnienie kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3, monochromatycznych urządzeń 
wielofunkcyjnych A3, drukarek laserowych monochromatycznych A4 oraz Urządzenia MFP 
wielkoformatowego (plotera) kolorowego A0 ze skanerem w ilości opisanej w Załącznika nr 1 do 
SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z dostawą oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych i serwisowych pochodzących od producenta oferowanego sprzętu, 
b) wdrożenie Systemu realizującego funkcjonalności: rozliczania kosztów, wydruku 
podążającego oraz monitoringu stanu urządzeń. Pod pojęciem Systemu należy rozumieć 
rozwiązanie informatyczne składające się z jednej lub wielu maszyn fizycznych lub wirtualnych 
realizujące wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. 
c) serwis wymienionych wyżej urządzeń i systemu, 
d) obsługę urządzeń należących do PWPW oraz będących własnością Zamawiającego, w 
zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner i bęben światłoczuły. Model 
drukarki OKIB432 - 55 szt. 
e) materiały eksploatacyjne w urządzeniach wyszczególnionych w rozdziale II Załącznika nr 1 do 
SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia mają być wymieniane samodzielnie przez 
Wykonawcę, 
f) odbiór i utylizacja wszystkich materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę. Materiały 
wymienione przez Wykonawcę zostaną zabrane bezpośrednio po wymianie, a materiały 
wymienione przez Zamawiającego przy najbliższej wizycie Wykonawcy. 

WICESTAROSTA 
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