
 

 

ZP 135/18 

 

Ogłoszenie nr 513050-N-2018 z dnia 2018-02-05r.  

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zakup materiałów eksploatacyjnych 

oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie 

mazowieckim 

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: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy 

numer identyfikacyjny 670897379, ul. 11 Listopada  37/59 , 26-600  Radom, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 

483452002.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.mazowiecka.policja.gov.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 rządowa terenowa  

 

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):  

Nie dotyczy  

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  

http://bip.mazowiecka.policja.gov.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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja 

Zamówień Publicznych  

 

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: Zakup materiałów 

eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w 

garnizonie mazowieckim  

Numer referencyjny: 5/18  

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: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów 

eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w 

garnizonie mazowieckim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do 

SIWZ od nr 1 do 13. 1.Dostarczone produkty muszą być 1.) wolne od wad fizycznych i 

prawnych; 2.) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane, 

wolne od wad technicznych, a także pochodzące z bieżącej produkcji i wytworzone seryjnie 

w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001; 3.) oryginalnie 

zapakowane, oznakowane etykietą Producenta, Wykonawcy i symbolem pozwalającym na 

identyfikację ich parametrów, w szczególności wskazywać listę kompatybilnych urządzeń 



drukujących, wyniki testów wydajności przeprowadzonych z wykorzystaniem 

znormalizowanego testu zgodnie z minimalną liczbą stron wydruku A4 przy 5% pokryciu 

określoną w załącznikach do SIWZ oraz okres ważności; 4.) rozpoznawane przez urządzenie 

drukujące, przy czym, w przypadku urządzeń drukujących w kolorze, właściwe działanie 

urządzenia lub produktu, nie może być uwarunkowane koniecznością jednoczesnej wymiany 

wszystkich kolorów wkładów drukujących. 5.) Produkty oferowane w kolumnie nr. 5 OPZ 

jako „zamiennik” muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie 

nr. 1, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 

9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 14001:2015-09. Do tego muszą mieć prawidłowo 

działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe 

wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile 

polecany przez Producenta produkt taki układ posiada) i wymienione na nowe lub 

równoważne nowym, wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i liczbę wydrukowanych 

stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji 

materiału, do wyczerpania środka barwiącego. 2.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

zamienników – przy czym zakres zamienników ofert odnosić się będzie do minimalnych 

parametrów. Wydajność i jakość muszą być lepsze lub zgodne z parametrami materiałów 

eksploatacyjnych polecanych przez Producentów poszczególnych typów urządzeń 

drukujących wyszczególnionych w wykazach-cennikach asortymentowo -ilościowych. 

Oferowany zamiennik musi być kompatybilny ze sprzętem, do którego został zaoferowany. 

Wskazanie przez Zamawiającego na nazwę, znak firmowy, markę określa minimalne 

wymagania co do parametrów technicznych poszczególnych składników zamówienia oraz 

gwarancji jakości. Zamawiający dopuszcza do zastosowania (zaproponowania) innych 

odpowiedników rynkowych (zamienników), z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 

jakościowo od polecanych przez Producentów urządzeń, zagwarantują uzyskanie tych samych 

(lub lepszych) parametrów technicznych. W przypadku zaoferowania produktu tzn. 

„zamiennika” tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane z nowych i 

niereprodukowanych materiałów, niepoddawanych procesowi ponownego napełnienia). 

Ponadto produkty oferowane jako „zamiennik” muszą wspierać wszystkie funkcje oryginału i 

być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 

14001:2015-09. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które 

umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak: ilość 

wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile oryginalny produkt taki układ posiada) i 

wymienione na nowe lub odpowiadające nowym, wszystkie elementy odpowiedzialne za 

jakość i liczbę wydrukowanych stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały 

okres obowiązywania gwarancji materiału, do wyczerpania środka barwiącego. Muszą 

posiadać wydajność nie mniejszą niż toner polecany przez producenta drukarki Materiały 

eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz 

uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został 

jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. 3.Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt przedmiotów 

zamówienia w dostawach częściowych. 4.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek 

oraz dostarczyć towar zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego do magazynu Komendy 

Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59, zwanym 

dalej miejscem dostawy. 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych produktów 

z miejsca do którego był je zobowiązany dostarczyć, jeżeli zostaną mu przekazane przez 

Zamawiającego w dniu realizacji którejkolwiek z dostaw oraz do ich utylizacji lub recyklingu 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

21 z późn. zm.). 6.Okres ważności (przydatności do użycia) towarów wynosić będzie 

minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy o 



którym mowa w ust. 2 projektu Umowy. 7. Towary będą dostarczone w opakowaniu, o 

którym mowa w § 6 projektu Umowy, a którego wartość wliczona będzie w cenę towarów.  

 

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

30125120-8 

30125100-2 

30124000-4 

 

 

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: Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.  

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 nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy 

dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy 

dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy 

dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1.  

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)  

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 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:  
Odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp. Wykonawca mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu wymienionego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem przy zachowaniu 

terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu. W przypadku wątpliwości co 

do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 



bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352). Zamawiający w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 

skorzysta z dokumentów, które są w jego posiadaniu oraz dostępnych w ogólnodostępnych 

bazach danych KRS i CEIDG.  

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:  
Nie dotyczy  

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  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu wykazania, że 

zaoferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego składa: 1.oświadczenie, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z 

opisem przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w 

SIWZ – (wzór stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ); 2.Szczegółowa charakterystyka 

oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowią Załączniki od 1A do 13A do SIWZ); 

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału. 3.zaświadczenie niezależnego 

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Szczegółowa 

charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia – wzór stanowią Załączniki 1A do 13A 

do SIWZ. 4.Dla produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli jako „zamiennik” Wykonawca 

dostarczy dokumenty: I. Certyfikat wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania 

jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 

14001:2015-09) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta 

produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli. II. Kartę produktu producenta wskazanego w 

kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje: a.Producenta drukarki, do 

której jest oferowany produkt kompatybilny, b.modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt 

jest kompatybilny, c.oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod, d.wydajność, e.że 

proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur 

PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09. f.W przypadku tonerów do 

laserowych urządzeń monochromatycznych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z 

normą ISO/IEC 19752. g.W przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych - raport 

z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798. h.W przypadku wkładów 

atramentowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711. 

Dokumenty typu certyfikaty, karty produktu, raporty z badań wydajnościowych składane są w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Powyższe dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasuje na najwyższej pozycji rankingowej na dane zadanie).  

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



Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego na etapie składania ofert: 

1.Wykaz/cennik asortymentowo-ilościowy dla zadań na które składana jest oferta (załącznik 

nr 1-13 do SIWZ), który stanowi integralną część formularza ofertowego; 2.Formularz 

ofertowy – załącznik nr 14 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału. Powyższy dokument 

należy złożyć w formie oryginału. 3.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał 

pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. 4.Dokument potwierdzający 

zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium - Zamawiający w przypadku wniesienia 

wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto 

Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W 

przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest 

załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą 

wadium. W przypadku wniesienia wadium przez podmiot trzeci Zamawiający, aby uznać je 

za wniesione skutecznie musi jednoznacznie stwierdzić na podstawie posiadanych 

dokumentów, iż wadium zabezpiecza konkretną ofertę wykonawcy (np. wraz z ofertą należy 

złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium, z którego wynika w czyim imieniu lub 

na czyją rzecz, wadium jest wnoszone) i wnieść je w terminie. Ponadto 5.Wykonawca, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 – 530,00; Zadanie 2 – 

230,00; Zadanie 3 – 1 130,00; Zadanie 4 – 1 680,00; Zadanie 5 – 440,00; Zadanie 6 – 38,00; 

Zadanie 7 – 1 180,00; Zadanie 8 – 530,00; Zadanie 9 – 540,00; Zadanie 10 – 9 230,00; 

Zadanie 11 – 420,00; Zadanie 12 – 1 150,00; Zadanie 13 – 1 400,00. Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego 

w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - 

gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na 

rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium wnoszone w innej formie 

niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za 

dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w 

pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je 

zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać 

jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i 



na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, 

poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w 

oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego 

ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może 

uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od 

przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

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  

 

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  
 

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  

Nie uzupełniono pkt IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT ponieważ Oferty zostaną ocenione 

przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: A. Dla zadań nr: 1÷8 

Kryterium I a. cena „C” - 60 % b. rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych „R” - 20 

% c. termin dostawy częściowej „T”- 20 % B. Dla zadań nr: 9÷13 – Kryterium II (o 

podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez 

Producenta urządzenia) a. cena „R” - 60 % b. rodzaj oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych „R” - 40 %  

 

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:  

Projekt umowy stanowi załącznik nr 18 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w 

następującym zakresie: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie 

obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o 

różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. b) Zamawiający przewiduje możliwość 

skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku uzyskania wartości, o której mowa w § 4 ust. 

2 wzoru umowy, c) Wykonawca dopuszcza możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego 

ilości przedmiotu zamówienia z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, jednak nie 

więcej niż 30 % ilości określonej w SIWZ.  

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: 2018-02-15, godzina: 10:30,  

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  

> Język 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:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „BROTHER” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

. termin dostawy częściowej  20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „CANON, PANASONIC” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „HP”:  

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
4 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „LEXMARK” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
5 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „XEROX” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
6 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „SAMSUNG” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
7 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „OKI” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
8 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla 

urządzeń „DELL,EPSON, KYOCERA, RICOH, ELZAB” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  20,00 

Termin dostawy częściowej 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
9 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o 

podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

polecanych przez Producenta dla urządzeń: „DEVELOP, DNP, EPSON” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 



 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
10 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o 

podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

polecanych przez Producenta dla urządzeń: „KONICA” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
11 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o 



podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

polecanych przez Producenta dla urządzeń: „OKI” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
12 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o 

podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

polecanych przez Producenta dla urządzeń: „HP, SAMSUNG” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 



Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
13 Nazwa:  

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń 

drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o 

podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

polecanych przez Producenta dla urządzeń: „LEXMARK” 

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: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 

 

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 

Cena 60,00 

Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych  40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

Sekcja Zamówień Publicznych 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

 

dokument sporządził: Małgorzata Wójcik 

 

 


