
Uprzejmie informujemy, Ŝe firma PCNET Spółka Jawna wygrała przetarg na obsługę 
serwisowa sprzętu komputerowego pogwarancyjnego (naprawa i dostawa części) w 
jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

Warunki 
1. Godziny kontaktowe serwisu 8:00 do 15:00  
tel. 089 535-23-33 
email: uwm@pcnet.olsztyn.pl 
ul. śeromskiego 5/2a 
10-350 Olsztyn 
Fax: 089/535-23-34 
2. Termin reakcji na zgłoszenie awarii – 3 godziny od chwili powiadomienia. 
3. Termin wykonania naprawy lub modernizacji w siedzibie Zamawiającego oraz dostawy części do 
siedziby Zamawiającego - 3 dni liczone od dnia powiadomienia o awarii. 
4. Awaria sprzętu w pracowniach komputerowych wymaga naprawy lub dostawy części w ciągu 24 
godzin od godziny powiadomienia. 
5. Firma zobowiązuje sie dostarczać części komputerowe po cenach sprzedaŜy części zamiennych nie 
wyŜszych niŜ sugerowana cena producenta dla klienta końcowego. 
MarŜa 0,01 % 
6. Udzielają co najmniej rocznej gwarancji na naprawione lub wymienione części i wykonane prace. 
7. Przed wykonaniem kaŜdej naprawy dokonają uzgodnienia ze zleceniodawca co do całkowitego 
kosztu naprawy a do wystawionej faktury podłączą kserokopie faktury zakupu części wykorzystanych do 
naprawy sprzętu komputerowego. MarŜa 0,01 % 
8. Cena naprawy 56,70 zł (brutto). Cena ryczałtowa zawiera w sobie koszty realizacji całości 
przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montaŜu i dostawy) Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy 
jednego zestawu komputerowego w skład, którego wchodzi: monitor, jednostka centralna. Naprawa 
kilku elementów wchodzących w skład jednej jednostki komputerowej będzie traktowana jako jedna 
naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość 
wymienionych w trakcie naprawy elementów, czyli cena ich nabycia przez firmę świadczącą usługą i 
marŜa ustalona w przetargu. 
0,01% W przypadku zakupu samych elementów (części komputerowych) w skład zapłaty wchodzić 
będzie tylko cena za dostarczone elementy (części komputerowe) bez doliczania cen za naprawę. 
8. Czynności wliczane w podstawowy zakres opieki serwisowej: 
a/ zdiagnozowanie sprzętu, 
b/ instalacje legalnego oprogramowania, posiadanego przez uŜytkownika, w przypadku 
awarii, 
c/ usuwanie wirusów komputerowych za pomocą programów antywirusowych 
Zamawiającego, 
d/ konfigurowanie posiadanych zestawów ( komputer, skaner, drukarka, laptopa itp.), 
e/ usuwanie awarii sprzętu – doprowadzenie do poprawnej pracy sprzętu, 
f/ wymiana elementów uszkodzonych, 
g/ instalowanie drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego przez uŜytkownika 
oraz modernizacje sprzętu, 
h/ konsultacje techniczne i handlowe, 
i/ inne nie wymienione powyŜej a konieczne do wykonania. 
9. W cenę ryczałtowa (56,70 zł) wynagrodzenia za obsługę serwisowa komputera, drukarki. 
laptopa wliczone są następujące składniki: 
a/ koszty dojazdu, 
b/ diagnozowanie sprzętu 
c/ koszty pracy serwisanta w miejscu uŜytkowania sprzętu oraz w serwisie firmowym, 
d/ koszty podzlecanej robocizny np. naprawy zasilaczy, monitorów, drukarek, laptopów 



e/ koszty testowania i uruchomienia sprzętu, 
10. Procedura postępowania w przypadku modernizacji i rozbudowy sprzętu standardowego 
zawierającego podstawowe dyski twarde, napędy FDD, CD-Romy, pamięci, kable, karty graficzne, płyty 
główne oraz procesory: 
a/ wykonawca zrealizuje usługę na podstawie zlecenia otrzymanego z jednostki UWM po uprzednim 
uzgodnieniu z zamawiającym kosztu wykonanej usługi, 
b/ wykonawca przekaŜe do jednostki UWM fakturę VAT, wystawiona za naprawę i wymienione części 
wraz z kserokopia zakupu na te części. 
11. Procedura przy dostarczaniu tylko elementów (części komputerowych) bez świadczenia usługi 
naprawy. 
Wykonawca przekaŜe do jednostek UWM fakturę VAT wystawiona za dostarczone części 
wraz z kserokopia faktury zakupu na te części. 


