
 

 

Ogłoszenie nr 629827-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.  

Powiat Łęczyński: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO 

FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), 

EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ 

WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH 

TONERÓW (ZADANIE NR 2)”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Powiat Łęczyński - działający jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 

15 ust.2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych 

(Zamawiających jednostkowych): 1) Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. 

Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel.: 81 53 15 200, fax: 81 752 64 64, 2) Powiat 

Łęczyński – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, 

3) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. 

Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, 4) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół w Ludwinie, 21-075 

Ludwin, tel/fax: 81 757 00 43, zwany w dalszej części zapisów SIWZ – Zamawiającym.  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 

43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, 

a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatleczynski.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „SUKCESYWNE DOSTAWY 

DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH 

(ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, 

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM 

ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”  

Numer referencyjny: IRP.272.4.29.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

2  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 3.2.1. przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę 

do siedzib Zamawiającego i Zamawiających jednostkowych wymienionych w pkt.1 ppkt. 1-5 



SIWZ, fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i 

tuszy (zadanie nr 2), Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w szczegółowych 

formularzach oferty --załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, 

stanowiących załączniki nr 1A (art. biurowe) i nr 1B (art. eksploatacyjne do drukarek 

kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów); 3.2.2. podane w formularzach 

szczegółowych nr 1A i 1B - wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod 

warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego 

wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji; 3.2.3. ilość i asortyment 

zakupu artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych oraz faksów podana w formularzach szczegółowych stanowiących 

załączniki 1A i 1B do formularza ofertowego jest przybliżona i może ulec zmianom 

(zwiększeniu lub zmniejszeniu) dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia 

oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości artykułów stanowią 

wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do 

zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych 

dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 3.2.4. dostawy do siedziby 

Zamawiającego jednostkowego odbywać się będą według potrzeb określanych w 

zapotrzebowaniu miesięcznym/dwumiesięcznym w formie pisemnej, dostarczonym do 

wykonawcy osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów odbywać się 

będzie w terminie nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia przekazania 

zapotrzebowania miesięcznego. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.5. 

płatność za dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dla zadań od 1 do 2 

artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. Termin 

płatności faktury stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.6. wykonawca ponosi koszty transportu 

do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów 

na czas trwania transportu; 3.2.7. zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w 

zadaniu nr 2 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z 

ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) lub recykling na 

swój koszt i potrzeby - wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, 

kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne; 3.2.8. w przypadku urządzeń 

oznaczonych w załączniku nr 1B dla zadania nr 2 znakiem „oryginał lub oryg.” wymagane są 

wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, 

kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie 

materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być 

zastosowane. Dla pozostałych urządzeń (nieoznaczonych lub oznaczonych: ”zamiennik lub 

zam.”) dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów 

eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt 

oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie 

atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający 

pełną współpracę z urządzeniem drukującym; 3.2.9. przez podanie w opisie przedmiotu 

zamówienia nazw własnych produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający 

określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny 

odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania; 3.2.10. zamawiający 

dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż 

podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów 

(innych niż wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, 



urządzeń wielofunkcyjnych i faksów (zadanie nr 2) materiały eksploatacyjne oryginalnie 

wyprodukowane (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego) przez 

producenta urządzeń lub równoważne, musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od 

wad i praw osób trzecich. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane 

procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z 

urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w 

pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność 

co najmniej taką, jaką posiadane materiały oferowane przez producenta, temperatura 

topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie mogą być gorsze od parametrów materiałów 

oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą 

producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą 

działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy 

elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała 

się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane 

kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden 

z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z 

procesu recyklingu; 3.2.11. jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż 

wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od 

parametrów produktu oryginalnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego 

materiał jest przeznaczony, lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu 

zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany 

w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na artykuł spełniający żądanie 

Zamawiającego (np. na pochodzący od producenta, do którego artykuł jest przeznaczony), 

bez zmiany ceny. 3.2.12. w przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikłego z faktu użycia 

równoważnego materiału eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki będą usuwane w 

autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy; 3.2.13. w celu potwierdzenia, że oferowane 

materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ; 

3.2.14. dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne na nie uszkodzonym 

opakowaniu będą posiadały : datę produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta, 

etykiety zawierające numer katalogowy, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych, do których są przystosowane); 3.2.15. zamawiający nie dopuszcza do 

zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych, 

uzupełnianych (tzw. Reffil) oraz materiałów, które ograniczają pełną współpracę z 

programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie 

zostaną uznane przez zamawiającego za równoważne.  

 

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

22900000-9 

30192000-1 

30197630-1 

30125110-5 

30125100-2 

30125120-8 

 

 



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2020-01-02  2020-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy 

jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia: a) 

w zakresie zadania nr 1 – (artykuły biurowe) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 

warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje i do upływu terminu składania ofert 

należycie wykonał minimum dwie dostawy w zakresie dostawy artykułów biurowych o 

wartości brutto nie niższej niż 20 tys. zł. b) w zakresie zadania nr 2 – ( materiały 

eksploatacyjne) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje i do upływu terminu składania ofert należycie wykonał 

minimum dwie dostawy w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i 



tuszy o wartości brutto nie niższej niż 50 tys. zł.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.6.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 6.3. W celu oceny, czy 

wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie 

lub inny dokument musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 6.4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy 

przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w pkt. 7 SIWZ 6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących 

załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 6.7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę 

wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez 

te podmioty stosownych uprawnień. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b 

ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 6.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postepowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 6.9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy 

wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 



Zamawiającego przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. 6.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.12. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

8.4.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 8.4.3. 

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt.8.4.2 przedkłada dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.4.4. jeżeli w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.3 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia. 8.4.5. 

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 



innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według 

załącznika nr 7 do SIWZ  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

8.4.1. wykaz zrealizowanych dostaw według załącznika nr 6 do SIWZ wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadanych zdolności technicznych i zawodowych;  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. 8.3.1. 

Wypełniony formularz oferty (Zał. nr 1) oraz wypełnione szczegółowe formularze oferty w 

zakresie wykazanym w ogólnym formularzu oferty (Zał. nr 1A, 1B). 8.3.2. Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej 

skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 5. do SIWZ 

Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez 

podmiot trzeci. 8.3.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o 

których mowa w pkt. 8.1. 8.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, 

przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 8.5.1. Dokumenty 

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 8.1 i 8.2 i 8.4. 

ppkt 8.4.2.) składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 8.5.2. Pozostałe oświadczenia i 

dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 8.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 

8.5.1. i 8.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć 

do oferty oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.9 ppkt.9.1. 8.6. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

pkt.8.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 



ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 30,00 

Termin płatności faktury (od daty jej dostarczenia Zamawiającemu)  10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 



nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

19.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 19.8. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 

ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w 

stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi 

wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące 

okoliczności (warunki zmiany umowy): 19.8.1. zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, 

która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy, 19.8.2. zmiany organów 

uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych 

adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto 

informacyjny (np. numer konta bankowego). 19.8.3. zakresu wskazanego w załączniku nr 4 

do SIWZ. – wzorze umowy  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-12-09, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 



przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Zadanie nr 1 - dostawa art. biurowych,  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.2.1. przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib 

Zamawiającego i Zamawiających jednostkowych wymienionych w pkt.1 ppkt. 1-5 SIWZ, 

fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), Szczegółowe potrzeby materiałów 

uwzględniono w szczegółowych formularzach oferty --załącznikach do formularza 

ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 1A (art. biurowe) 3.2.2. 

podane w formularzach szczegółowych nr 1A - wielkości opakowań mogą być zmienione 

przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do 

wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej 

pozycji; 3.2.3. ilość i asortyment zakupu artykułów biurowychpodana w formularzach 

szczegółowych stanowiących załączniki 1A do formularza ofertowego jest przybliżona i 

może ulec zmianom (zwiększeniu lub zmniejszeniu) dostosowanym do aktualnego 

zapotrzebowania Zamawiającego. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty 

zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości 

artykułów stanowią wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić 

podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu 

niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 3.2.4. dostawy do 

siedziby Zamawiającego jednostkowego odbywać się będą według potrzeb określanych w 

zapotrzebowaniu miesięcznym/dwumiesięcznym w formie pisemnej, dostarczonym do 

wykonawcy osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów odbywać się 

będzie w terminie nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia przekazania 

zapotrzebowania miesięcznego. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.5. 

płatność za dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dla zadań od 1 do 2 

artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. Termin 

płatności faktury stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.6. wykonawca ponosi koszty transportu 

do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów 

na czas trwania transportu; 3.2.9. przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw 

własnych produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne 

parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty 

równoważne, aby spełniały stawiane wymagania; 3.2.10. zamawiający dopuszcza możliwość 

przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez 

Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów (innych niż 

wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 



użytkowych.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 22900000-9, 30192000-1, 30197630-1 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2020-01-02 

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 30,00 

Termin płatności faktury (od daty jej dostarczenia Zamawiającemu) 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania 

umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. 

 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Zadanie nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 

urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek wraz z odbiorem 

zużytych tonerów i tuszy. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:3.2.1. przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib 

Zamawiającego i Zamawiających jednostkowych wymienionych w pkt.1 ppkt. 1-5 SIWZ, 

fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy (zadanie nr 2), 

Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w szczegółowych formularzach oferty --

załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki 

nr 1B (art. eksploatacyjne do drukarek kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz 

faksów); 3.2.2. podane w formularzach szczegółowych nr 1B - wielkości opakowań mogą być 

zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do 

wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej 

pozycji; 3.2.3. ilość i asortyment zakupu artykułów eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów podana w formularzach 

szczegółowych stanowiących załączniki 1B do formularza ofertowego jest przybliżona i może 

ulec zmianom (zwiększeniu lub zmniejszeniu) dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia 

oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości artykułów stanowią 

wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do 

zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych 

dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 3.2.4. dostawy do siedziby 

Zamawiającego jednostkowego odbywać się będą według potrzeb określanych w 



zapotrzebowaniu miesięcznym/dwumiesięcznym w formie pisemnej, dostarczonym do 

wykonawcy osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów odbywać się 

będzie w terminie nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia przekazania 

zapotrzebowania miesięcznego. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.5. 

płatność za dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dla zadań od 1 do 2 

artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. Termin 

płatności faktury stanowi kryterium oceny ofert. 3.2.6. wykonawca ponosi koszty transportu 

do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów 

na czas trwania transportu; 3.2.7. zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w 

zadaniu nr 2 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z 

ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) lub recykling na 

swój koszt i potrzeby - wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, 

kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne; 3.2.8. w przypadku urządzeń 

oznaczonych w załączniku nr 1B dla zadania nr 2 znakiem „oryginał lub oryg.” wymagane są 

wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, 

kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie 

materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być 

zastosowane. Dla pozostałych urządzeń (nieoznaczonych lub oznaczonych: ”zamiennik lub 

zam.”) dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów 

eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt 

oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie 

atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający 

pełną współpracę z urządzeniem drukującym; 3.2.9. przez podanie w opisie przedmiotu 

zamówienia nazw własnych produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający 

określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny 

odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania; 3.2.10. zamawiający 

dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż 

podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów 

(innych niż wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, 

urządzeń wielofunkcyjnych i faksów (zadanie nr 2) materiały eksploatacyjne oryginalnie 

wyprodukowane (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego) przez 

producenta urządzeń lub równoważne, musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od 

wad i praw osób trzecich. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane 

procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z 

urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w 

pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność 

co najmniej taką, jaką posiadane materiały oferowane przez producenta, temperatura 

topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie mogą być gorsze od parametrów materiałów 

oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą 

producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą 

działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy 

elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała 

się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane 

kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden 

z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z 

procesu recyklingu; 3.2.11. jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż 

wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od 



parametrów produktu oryginalnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego 

materiał jest przeznaczony, lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu 

zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany 

w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na artykuł spełniający żądanie 

Zamawiającego (np. na pochodzący od producenta, do którego artykuł jest przeznaczony), 

bez zmiany ceny. 3.2.12. w przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikłego z faktu użycia 

równoważnego materiału eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki będą usuwane w 

autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy; 3.2.13. w celu potwierdzenia, że oferowane 

materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ; 

3.2.14. dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne na nie uszkodzonym 

opakowaniu będą posiadały : datę produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta, 

etykiety zawierające numer katalogowy, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych, do których są przystosowane); 3.2.15. zamawiający nie dopuszcza do 

zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych, 

uzupełnianych (tzw. Reffil) oraz materiałów, które ograniczają pełną współpracę z 

programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie 

zostaną uznane przez zamawiającego za równoważne.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125100-2, 30125120-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2020-01-02 

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 30,00 

Termin płatności faktury (od daty jej dostarczenia Zamawiającemu) 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania 

umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.  

 

 

 

 


