
Ogłoszenie nr 767849-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.  
Wojskowy Instytut Łączności: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących dla Wojskowego Instytutu Łączności  
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  Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
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: Wojskowy Instytut Łączności, krajowy numer identyfikacyjny 
10099060000000, ul. Warszawska   22A , 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, 
państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wil.waw.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: Podmiot prawa publicznego  
 
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  Nie  
 
 
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:  Nie  
Inny sposób:  
 
Adres:  
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe Kancelaria Jawna  
 
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: Sukcesywna dostawa materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojskowego Instytutu Łączności  
Numer referencyjny: ZP-19-20-WIŁ  
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:   
 
 
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: 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojskowego Instytutu Łączności z 
siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22A. 3. Zamawiający dokonał 
podziału zamówienia na dwie niezależne części, nazywając je bezpośrednio: 1) Część I – 
tusze do urządzeń drukujących, 2) Część II – tonery do urządzeń drukujących. 4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: 1) Załączniku nr 3 do SIWZ – 
dla Części I, 2) Załączniku nr 3a do SIWZ – dla Części II. Wymienione powyżej Załączniki 
(Załącznik nr 3/3a) są jednocześnie formularzem techniczno - cenowym, który należy 
prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności 
obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. 
5. Ilość tonerów i tuszów wskazanych w Załączniku nr 3 i 3a do SIWZ są wielkościami 
szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert. Zamawiający zastrzega, iż ilość 
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania umowy może ulec zmianie 
(zwiększeniu lub zmniejszeniu) w porównaniu z ilościami określonymi w Załączniku nr 3 i 3a 
do SIWZ, niemniej ich łączna wartość nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w 
umowie. 6. Zamawiający wymaga, aby materiał eksploatacyjny będący przedmiotem dostawy 
był: 1) fabrycznie nowy, nierefabrykowany, nieregenerowany, nieużywany oraz spełniał 
wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na 
dany wyrób oraz odpowiednie normy, 2) dostarczony w opakowaniu fabrycznym z 



zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną 
identyfikację materiału, tzn. powinna na nich być widoczna ilość, symbol materiału, typ 
drukarki, przeznaczenie, data produkcji, czytelny zakres temperatur przechowywania – oraz 
zabezpieczenie w postaci hologramu), 3) dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed 
zmianami ilościowymi i jakościowymi, 4) wolnym od wad fizycznych i prawnych, 5) z 
ważnym terminem przydatności do użycia wynoszącym dla tuszów nie mniej niż 24 miesiące 
od daty dostawy, termin ważności musi być widoczny na opakowaniu zewnętrznym, bez 
konieczności jego otwierania w celu odczytania, 6) z bezterminową gwarancją dla tonerów. 7. 
Za materiał fabrycznie nowy, nieregenerowany, Zamawiający uznaje materiał nowy, 
nienoszący znamion użytkowania, śladów uszkodzeń zewnętrznych, żadnych śladów 
modyfikacji – refabrykacji, niepoddany procesom ponownego napełnienia lub wymiany 
jakichkolwiek elementów w szczególności elementów mechanicznych takich jak listwy, 
wkłady światłoczułe, kasety, opakowany w nowe fabryczne opakowanie kartonowe oraz 
szczelną folię, tzw. „poduszkę powietrzną” uniemożliwiającą pomieszczenie się tuszu/tonera 
podczas transportu, bądź działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny 
wpływ na poprawne działanie materiału. 8. Na obudowie tuszu / tonera powinien znajdować 
się pełen jego symbol oraz symbol producenta. Taśma zabezpieczająca wysypywanie się 
proszku z tonera powinna być zakończona twardą, plastikową końcówką, przymocowaną 
trwale lub na zatrzaski do obudowy. 9. Na nowych tuszach / tonerach, wyjętych z opakowania 
(wałek, elementy mechaniczne) nie może być śladów proszku. 10. Zamawiający wymaga, aby 
dostarczony materiał eksploatacyjny wyprodukowany był zgodnie z normą ISO 14001 (PN-
EN ISO 14001:2015-9) lub równoważną. 11. Produkty równoważne: 1) Użyte w 
dokumentacji przetargowej nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe, minimalne 
parametry oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów 
równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów danego produktu. 2) Za materiał równoważny zostanie uznany materiał 
kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, przy produkcji którego nie użyto 
materiałów już raz używanych, i który posiada niegorsze parametry eksploatacyjne (m. in. 
równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność niezawodność, zakres temperatur 
przechowywania, kolor i nasycenie barw) niż oryginalne materiały. 3) Użycie materiałów 
równoważnych powinno zapewniać wydruki jakościowe takie same lub lepsze, o nie gorszym 
stopniu zaczernienia, nasycenia barw, niż wydruki wykonane przy użyciu oryginalnych 
materiałów eksploatacyjnych. Wydruk powinien być ostry, nierozmyty, czytelny, bez 
zabrudzeń na całej drukowanej powierzchni. 4) Materiały równoważne powinny być 
rozpoznawalne przez drukarkę jako oryginał i nie powinny się pojawiać na wyświetlaczu 
urządzenia błędy, a na stronach testowych żadne negatywne komunikaty. 5) Materiały 
równoważne nie powinny ograniczać żadnych funkcji i możliwości sprzętu – powinna być 
zachowana pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o licznie 
wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu / tonera. 6) Wydajność materiałów 
równoważnych winna być zgodna z normą ISO/IEC 19752 (lub równoważną) dla kastet z 
tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 (lub równoważną) dla kaset z 
tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 (lub równoważną) dla 
wkładów atramentowych drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego 
zalecanego przez producentów sprzętu. 7) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie 
mogą naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej. 8) Materiały 
równoważne muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać wszelkie wymagane prawem 
świadectwa, certyfikaty, charakterystyki. 9) W przypadku zaoferowania materiałów 
eksploatacyjnych równoważnych (zamienników) wobec asortymentu określonego w 
Załączniku nr 3 i 3a do SIWZ, Wykonawca może zostać wezwany do złożenia dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale VI ust. 8 pkt 2 SIWZ. 12. Wykonawca zobowiązany jest 



wskazać w ofercie nazwę i producenta materiałów eksploatacyjnych, które oferuje. Oferta, w 
której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp. 13. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 2) Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi 
dla przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do 
odbierania od Zamawiającego zużytych (pustych) materiałów eksploatacyjnych. 4) 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas dostarczania przedmiotu zamówienia. 5) Wymagana jest należyta staranność przy 
realizacji zobowiązań przedmiotu umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w 
działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 14. Możliwość zatrudnienia 
podwykonawców: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę 
wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca jest obowiązany 
wskazać w ofercie (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę nazw ich 
przedsiębiorstw (o ile są znani na tym etapie postępowania). 3) Zamawiający informuje, że 
nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4) 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 15. Wymagania dotyczące gwarancji, 
rękojmi: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej gwarancji na tonery (tzn. 
okres przechowywania tonerów jest nieograniczony) na tonery. 2) Wykonawca obejmie 
gwarancją tusze na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 24 miesiące od dnia 
dostarczenia każdej partii materiałów - podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez 
zastrzeżeń. 3) Szczegółowy opis warunków gwarancji i rękojmi zawarty został w Załączniku 
nr 5 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 30125110-5  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
30125100-2 
30192113-6 
30192300-4 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN  
(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:  12   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  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:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków:  
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:  
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)  
 
 
 
 
 
 
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:  1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W 
przypadku, gdy Wykonawca w Oświadczeniu Wykonawcy – stanowiącym Załącznik nr 2 do 



SIWZ wskaże rejestr lub centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej, 
Zamawiający samodzielnie pobierze dokument.  
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:   
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  w przypadku oferowania materiałów równoważnych: zaświadczenia niezależnego podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane materiały odpowiadają 
normom: ISO/IEC 19752 lub równoważną – dla tonerów do laserowych urządzeń 
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 lub równoważną – dla tonerów do laserowych 
urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 lub równoważną – dla tuszy do drukarek 
atramentowych; raporty z testów wydajności oddzielnie dla każdego typu tonera (np.: jeden 
raport dla odpowiednika tonera dla drukarki HPLJ 2055, jeden raport dla odpowiednika 
tonera dla drukarki HPLJ 4700 itd.) wystawione i podpisane przez niezależny podmiot 
posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia 
powyższych norm; raport dla materiałów do drukarek monochromatycznych powinien 
zawierać wszystkie dane jak raport z dodatku D normy ISO/IEC 19752 (m. in.: daty 
przeprowadzenia badań, nazwę tonera, liczba użytych drukarek i tonerów, numery seryjne 
drukarek, jakiej strony testowej używano, tryb drukowania, poszczególne wyniki pomiarów 
wydajności, średnią wydajność z pomiarów, warunki pomiarów) oraz raport dla tonerów do 
drukarek kolorowych powinien zawierać wszelkie dane jak raport z dodatku C normy 
ISO/IEC 19798  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1. Formularze techniczno - cenowe - wg Załącznika 
nr 3, 3a (odpowiednio dla części)  
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:   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
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 
1) cena oferowana 70,00 
2) rodzaj materiału eksploatacyjnego 30,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
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:  
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, na 
podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 2. Postanowienia umowy nie podlegają 
negocjacjom. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość 



dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniższych sytuacji: 1) 
zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działania siły wyższej lub z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego; 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 
przepisów prawnych (np. dotyczących wysokości stawki VAT), jeżeli wpływa ona na 
wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami; 3) 
innych istotnych postanowień umowy, gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą 
przepisów prawa powszechnego; 4) zmiany określonego producenta, typu w przypadku 
zakończenia lub wycofania z produkcji z zastrzeżeniem, iż cena jego nie może ulec zmianie w 
stosunku do ceny zawartej w umowie, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż 
wskazane w złożonej ofercie. 4. Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 3 pkt 4 jest 
pisemne oświadczenie Wykonawcy, zawierające merytoryczne uzasadnienie konieczności 
tychże zmian, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany w 
treści niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron w formie aneksu, pod 
rygorem nieważności.  
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: 29.12.2020, godzina: 11:00,  
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:   

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Tusze do urządzeń drukujących 
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:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125100-2, 30192113-6, 30192300-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
1) cena oferowana 70,00 
2) rodzaj materiału eksploatacyjnego 30,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
Część nr: 2 Nazwa: Tonery do urządzeń drukujących 
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:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125100-2, 30192113-6, 30192300-4 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
1) cena oferowana 70,00 
2) rodzaj materiału eksploatacyjnego 30,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  


