
 
 
Ogłoszenie nr 539101-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.  

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Świadczenie usługi serwisowo – 
materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej 

kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów 
zamiejscowych KGP 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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):  
 
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 KWP zs. w Radomiu.  
 
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: Świadczenie usługi serwisowo – 
materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej 
kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów 
zamiejscowych KGP  
Numer referencyjny: 21/18  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
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: „Świadczenie usługi 
serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – 
użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz 
wydziałów zamiejscowych KGP” Przedmiot zamówienia obejmuje 4 Zadania. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach tych Zadań: 1) Zadanie nr 1 - Okręg 
Radomski: dla KWP zs. w Radomiu, wydziałów zamiejscowych KGP, KMP w Radomiu, 
KPP w Grójcu, KPP w Szydłowcu, KPP w Lipsku, KPP w Kozienicach, KPP w 
Białobrzegach, KPP w Zwoleniu, KPP w Przysusze; 2) Zadanie nr 2 - Okręg Siedlecki: dla 
KMP w Siedlcach, KPP w Łosicach, KPP w Garwolinie, KPP w Sokołowie Podlaskim, KPP 
w Węgrowie; 3) Zadanie nr 3 - Okręg Płocki: dla KMP w Płocku, wydziału zamiejscowego 



KGP, KPP w Ciechanowie, KPP w Gostyninie, KPP w Sierpcu, KPP w Sochaczewie, KPP w 
Żurominie, KPP w Żyrardowie, KPP w Płońsku; 4) Zadanie nr 4 - Okręg Ostrołęcki: dla 
KMP w Ostrołęce, wydziału zamiejscowego KGP, KPP w Ostrowi Mazowieckiej, KPP w 
Wyszkowie, KPP w Mławie, KPP w Makowie Mazowieckim, KPP w Pułtusku, KPP w 
Przasnyszu. Przewidywana liczba kserokopii do wykonania w trakcie trwania umowy w 
ramach zamówienia podstawowego: Zadanie nr 1 – Okręg Radomski - 2 000 000 kserokopii 
Zadanie nr 2 – Okręg Siedlecki - 300 000 kserokopii Zadanie nr 3 – Okręg Płocki - 1 800 000 
kserokopii Zadanie nr 4 – Okręg Ostrołęcki - 1 100 000 kserokopii Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość na warunkach o których mowa w Prawie opcji zwiększenie liczby 
serwisowanych kserokopiarek o max. 2 sztuki dla każdego zadania poza zakres objęty umową 
z tytułu ewentualnego zakupu nowych urządzeń i przekazania ich do eksploatacji z 
jednoczesnym zwiększeniem szacowanej ilości kserokopii odpowiednio dla: Zadania nr 1 - o 
ilość 80 000 kserokopii Zadania nr 2 - o ilość 12 000 kserokopii Zadania nr 3 - o ilość 72 000 
kserokopii Zadania nr 4 - o ilość 44 000 kserokopii Zamówienie w ramach prawa opcji będzie 
realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, po cenach 
zaoferowanych w złożonej ofercie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę 
posiadał autoryzację serwisową w zakresie kserokopiarek CANON. Wykonawca na 
wykonane czynności i materiały udzieli 12 miesięcznej gwarancji Wymagania ogólne: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest stała usługa serwisowo - materiałowa obejmująca regularne 
przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) 
pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się na stanie jednostek Policji garnizonu 
mazowieckiego w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby faktycznie wykonanych 
kserokopii. 2. Serwis techniczny i naprawy musi być świadczony w zakresie zapewniającym 
stałe (ciągłe) utrzymanie kserokopiarek w pełnej sprawności techniczno – użytkowej przez 
okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania limitu kwoty 
określonej w ofercie Wykonawcy w ramach niniejszego zadania, w zależności od tego, która 
z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 3. Usługa serwisowo-materiałowa obejmuje: − 
wykonanie konserwacji bieżącej, regulacji i przeglądów, − bieżące naprawy kserokopiarek, − 
dojazd do siedziby Zamawiającego i poszczególnych jednostek, − zakup, dostawa, wymiana 
części i podzespołów kserokopiarek na najwyższej jakości, − zakup, dostawa i wymiana 
materiałów eksploatacyjnych na nowe i nieregenerowane do urządzenia kserograficznego w 
ilości wynikającej z liczby wykonywanych kopii, z wyjątkiem papieru, − maksymalny czas 
wykonania konserwacji i naprawy kserokopiarki: 2 dni licząc od dnia następnego po dniu 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. − dostarczenie urządzenia zastępczego przed 
upływem 2 dni w przypadku usterki niemożliwej do usunięcia w miejscu użytkowania, licząc 
od dnia stwierdzenia tego faktu, − wykonanie niezbędnych regulacji w celu wykonania kopii 
należytej (dobrej) jakości. 4. Sumaryczny koszt serwisu w skali 12 miesięcy powinien 
obejmować: sumaryczny koszt wykonania 1 kopii/wydruku monochromatycznego A4 w 
okresie trwania umowy przy szacowanym rocznym limicie liczby kserokopii do wykonania 
zamówienia podstawowego 2 000 000 kopii czarno-białych A4. Koszt wytworzenia 1 
kopii/wydruku monochromatycznego A4 jest liczony przy 5% pokryciu. 5. Konserwacji i 
naprawy kserokopiarek Wykonawca będzie dokonywał przy użyciu własnych, dostarczonych 
przez siebie materiałów i części. 6. Koszty materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 
zawierają się w cenie oferty Wykonawcy. 7. Koszty transportu tj. dojazdu i powrotu związane 
w wykonywaniem obowiązków określonych w umowie obciążają Wykonawcę. 8. W ramach 
umowy Wykonawca zobowiązuje się do odebrania po każdej interwencji serwisowej 
wszystkich uszkodzonych lub zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych. 
Za ich utylizację odpowiedzialny będzie Wykonawca w sposób przewidziany prawem, w 
szczególności przepisami związanymi z ochroną środowiska. 9. Wszelkie zużyte materiały 
eksploatacyjne oraz uszkodzone części zamienne po ich wymianie na nowe przechodzą na 



własność Wykonawcy i będą odbierane na bieżąco przez Wykonawcę na własny koszt 10. W 
momencie zakończenia umowy, zainstalowane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne i 
części przejdą na własność Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że wykonawcy przysługuje 
tylko wynagrodzenie wynikające z faktycznego odczytu końcowego liczników po ostatnim 
okresie rozliczeniowym w ramach umowy 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: − 
zmniejszenia ilości sprzętu podlegającego umowie, (np. zmniejszenie ilości sprzętu w 
przypadku, gdy będzie on sukcesywnie likwidowany) − zmiany lokalizacji sprzętu, o których 
zobowiązuje się za każdym razem powiadomić Wykonawcę. 12. Zmiany ilościowe oraz 
zmiany lokalizacji nie są zmianami przedmiotu zamówienia i nie będą wymagać aneksu do 
umowy, a jedynie informacji pisemnej, bez możliwości odmowy ze strony Wykonawcy, 
jednocześnie z zastrzeżeniem, że ilość w okresie trwania umowy nie może być mniejsza niż 
70% sprzętu w dniu zawarcia umowy. 13. Zamawiający w ramach Prawa opcji zastrzega 
sobie możliwość zwiększenia liczby serwisowanych kserokopiarek o max. 2 szt. w ramach 
danego zadania poza zakres objęty umową z tytułu ewentualnego zakupu nowych urządzeń i 
przekazania ich do eksploatacji z jednoczesnym zwiększeniem szacowanej ilości kopii 14. 
Zamówienie w ramach Prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak 
zamówienie podstawowe, po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie. 15. Realizacja Prawa 
opcji nastąpi w formie pisemnej informacji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną wykazu urządzeń 
zawierają: dla Zadania nr 1 – Okręg Radomski - Załącznik nr 1 do SIWZ dla Zadania nr 2 – 
Okręg Siedlecki – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Zadania nr 3 – Okręg Płocki – Załącznik nr 3 
do SIWZ dla Zadania nr 4 – Okręg Ostrołęcki – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz projekt umowy 
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej 
czynności w trakcie realizacji umowy wskazane w ust. 3. 2. Wymóg zatrudnienia określony w 
ust. 1. nie dotyczy Wykonawcy, który wykazane w ust. 3 czynności wykonuje wyłącznie 
osobiście. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że w ogólnej liczbie osób, którym zostanie 
powierzona realizacja przedmiotu zamówienia zatrudniona zostanie osoba wykonująca 
bieżącą naprawę i konserwację kserokopiarek dla usług będących przedmiotem zamówienia, 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy przez cały okres realizacji 
umowy. 4. Zatrudnienie osoby o której mowa w ust. 1 nastąpi przed dniem rozpoczęcia 
wykonywania przez tą osobę czynności w ramach realizacji umowy. Obowiązek zatrudnienia 
zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez 
Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby 
wskazanej w ust. 1. 6. W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym przez niego w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w ust. 1. 7. Wykonawca wraz z 
fakturą za ostatni miesięczny okres rozliczeniowy złoży oświadczenie o wywiązywaniu się z 
wymogu określonego w ust. 1 przez cały okres realizacji zamówienia. 8. W przypadku nie 
wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 1 przez okres co najmniej 30 
dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizacje zamówienia do czasu, w którym 
Wykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę. 9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego w 
ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od określonego przez Zamawiającego terminu 
podpisania umowy. 10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 



Zamawiającego terminie oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu wskazanego w 
ust. 5.  
 
II.5) Główny kod CPV: 50310000-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
30124000-4 
30124300-7 
 
 
II.6) Całkowita warto ść 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:  12   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
12 

   
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty: 
19.06.2018r. – dla Zadania nr 1 - Okręg Radomski 13.07.2018r. – dla Zadania nr 2 - Okręg 
Siedlecki 19.06.2018r. – dla Zadania nr 3 - Okręg Płocki 19.06.2018r. – dla Zadania nr 4 - 
Okręg Ostrołęcki lub do wcześniejszego wyczerpania limitu kwoty określonej w ofercie 
Wykonawcy w ramach danego zadania, w zależności od tego, która z tych okoliczności 
nastąpi wcześniej.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
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) Zdolno ść 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) Zamawiaj ący 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 O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, 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 wykazania braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający uwzględniając 
dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego 
warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie 
dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając 
wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów 
zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w 
jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych 
dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania ofert. 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 ust. 1, 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. Przepis § 7 ust. 2 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści 
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę 
dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w 
sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 
Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za 
zgodność z oryginałem”.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji w zakresie serwisu 
kserokopiarek CANON wydany przez CANON POLSKA SP. z o.o. – dokument należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1. Formularz ofertowy, 2. 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. 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 
- oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. 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  
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 nr 1 - 1.950,00zł Zadanie nr 
2 - 290,00zł Zadanie nr 3 - 1.450,00zł Zadanie nr 4 – 900,00zł 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. 6b 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  



Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
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 
czas wykonania konserwacji i naprawy 40,00 
 
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:  
Dopuszcza się zmianę umowy na etapie jej realizacji w następującym zakresie: 1) 
zmniejszenia ilości sprzętu podlegającego umowie, (np. zmniejszenia ilości sprzętu w 
przypadku, gdy będzie on sukcesywnie likwidowany), ilość w okresie trwania umowy nie 
może być mniejsza niż 70% sprzętu w dniu zawarcia umowy), 2) zmiany lokalizacji sprzętu, 
o których zobowiązuje się za każdym razem powiadomić wykonawcę. 3) Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość na warunkach o których mowa w Prawie opcji zwiększenie liczby 
serwisowanych kserokopiarek o max. 2 sztuki dla każdego zadania poza zakres objęty umową 
z tytułu ewentualnego zakupu nowych urządzeń i przekazania ich do eksploatacji z 
jednoczesnym zwiększeniem szacowanej ilości kserokopii 4) Zamówienie w ramach prawa 
opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, po 
cenach zaoferowanych w złożonej ofercie. 5) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia 



okresu realizacji umowy w przypadku wyczerpania limitu kwoty określonej w ofercie 
Wykonawcy.  
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: 2018-04-11, godzina: 11:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> w języku polskim  
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: 

1) Zadanie nr 1 - Okręg Radomski: dla KWP zs. w Radomiu, wydziałów 
zamiejscowych KGP, KMP w Radomiu, KPP w Grójcu, KPP w 
Szydłowcu, KPP w Lipsku, KPP w Kozienicach, KPP w Białobrzegach, 
KPP w Zwoleniu, KPP w Przysusze; 

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:Zadanie nr 1 – Okręg Radomski - 2 000 000 kserokopii Stała usługa serwisowo - 
materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę 
materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się 
na stanie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zamian za opłatę, obliczaną na 
podstawie liczby faktycznie wykonanych kserokopii.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
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 
czas wykonania konserwacji i naprawy 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od 
daty: 19.06.2018r. – dla Zadania nr 1 - Okręg Radomski lub do wcześniejszego wyczerpania 
limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w ramach danego zadania, w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 
 

Część 
nr:  

2 Nazwa: 
Zadanie nr 2 - Okręg Siedlecki: dla KMP w Siedlcach, KPP w Łosicach, 
KPP w Garwolinie, KPP w Sokołowie Podlaskim, KPP w Węgrowie; 

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:Zadanie nr 2 – Okręg Siedlecki - 300 000 kserokopii Stała usługa serwisowo - 
materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę 
materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się 
na stanie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zamian za opłatę, obliczaną na 
podstawie liczby faktycznie wykonanych kserokopii.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
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 
czas wykonania konserwacji i naprawy 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od 
daty: 13.07.2018r. – dla Zadania nr 2 - Okręg Siedlecki lub do wcześniejszego wyczerpania 



limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w ramach danego zadania, w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 
 

Część 
nr:  

3 Nazwa: 
Zadanie nr 3 - Okręg Płocki: dla KMP w Płocku, wydziału zamiejscowego 
KGP, KPP w Ciechanowie, KPP w Gostyninie, KPP w Sierpcu, KPP w 
Sochaczewie, KPP w Żurominie, KPP w Żyrardowie, KPP w Płońsku; 

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:Zadanie nr 3 – Okręg Płocki - 1 800 000 kserokopii Stała usługa serwisowo - 
materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę 
materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się 
na stanie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zamian za opłatę, obliczaną na 
podstawie liczby faktycznie wykonanych kserokopii.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
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 
czas wykonania konserwacji i naprawy 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od 
daty: 19.06.2018r. – dla Zadania nr 3 - Okręg Płocki lub do wcześniejszego wyczerpania 
limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w ramach danego zadania, w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 
 

Część 
nr:  

4 Nazwa: 

Zadanie nr 4 - Okręg Ostrołęcki: dla KMP w Ostrołęce, wydziału 
zamiejscowego KGP, KPP w Ostrowi Mazowieckiej, KPP w Wyszkowie, 
KPP w Mławie, KPP w Makowie Mazowieckim, KPP w Pułtusku, KPP w 
Przasnyszu. 

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:Zadanie nr 4 – Okręg Ostrołęcki - 1 100 000 kserokopii Stała usługa serwisowo - 
materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę 
materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się 
na stanie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego w zamian za opłatę, obliczaną na 



podstawie liczby faktycznie wykonanych kserokopii.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
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 
czas wykonania konserwacji i naprawy 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od 
daty: 19.06.2018r. – dla Zadania nr 4 - Okręg Ostrołęcki lub do wcześniejszego wyczerpania 
limitu kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w ramach danego zadania, w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.  
 

 

 

 


