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SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

 

RZ – 273.25.2.2019 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów  

do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego 

funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP” 

 

Numer postępowania: PN 22/19 

 

 

 

____________________________________ZATWIERDZAM 

Kierownik Zamawiającego data: 20 września 2019 r.  

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia; 

 Załącznik nr 3. Formularz asortymentowo-cenowy; 

zegółowej stanowiący załącznik  

nr 4 do umowy 

 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

\ 

 

 

 

 

; 

Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 6. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 7. Istotne Postanowienia Umowy; 

 Załącznik nr 8. Oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych 

 

ró 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I  

Instrukcja dla Oferentów 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Sekretariat Rektora-Komendanta  48-22-56-17-624, fax 22 833-07-24; 

Dział Zamówień Publicznych   48-22-56-17-694; 

Ewa Grodek     kontakt w kwestiach formalnych 

Adres e- mail     zam@sgsp.edu.pl 

Dział Administracyjno-Gospodarczy  48-22-56-17-653; 

Beata Nienałtowska    kontakt w kwestiach merytorycznych 

Adres strony internetowej SGSP   www.sgsp.edu.pl; 

NIP      118-00-35-927 

REGON      000173410 

 

1.2. Godziny pracy: 

 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora Komendanta zwana dalej 

Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę 

materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, 

faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP”. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych  

do PZP. 

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  

3) Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); 

c) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: 

drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania 

Jednostek Organizacyjnych SGSP” wraz z odbiorem kaset po zużytych materiałach 

http://www.sgsp.edu.pl/
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eksploatacyjnych na  warunkach i zasadach określonych w załącznikach nr 2, 3 i 7 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający preferuje dostawę wyłącznie materiałów eksploatacyjnych oryginalnych dla danego 

produktu (wyprodukowanych przez tego samego producenta), dopuszcza się również materiały 

eksploatacyjne równoważne lub o wyższych parametrach niż wyprodukowane oryginalnie przez 

producenta urządzeń z zastrzeżeniem wszystkich wymogów dla materiałów równoważnych 

opisanych w niniejszej SIWZ i z załączeniem oświadczenia wykonawcy który zaoferuje materiały 

równoważne zgodnego z treścią załącznika  nr 8 do SIWZ.  

Wykaz sprzętu będącego własnością Zamawiającego, który na dzień wszczęcia postępowania 

objęty jest gwarancją producenta podany został w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ w tabeli w poz. 1-4, 

14-17, 18, 32-37, 59-62, 71-74, 87-90, 91-94, 122-126. 

2. W trakcie trwania umowy każdy dostarczony do zamawiającego przez Wykonawcę materiał 

eksploatacyjny musi posiadać na opakowaniu widoczną i trwale naniesioną informację: 

a) numer produktu (tożsamy z ofertą Wykonawcy), 

b) informację do jakiego urządzenia jest przeznaczony, 

c) datę ważności.  

3. Pod pojęciem materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) rozumie się:  

1) Zamienne materiały eksploatacyjne innego producenta niż producenta urządzenia, do którego 

są  przeznaczone. Muszą one być równoważne materiałom oryginalnym. Równoważność  

ta oznacza w szczególności, iż zapewniają one jakość oraz wydajność wydruku/kopiowania  

co najmniej dorównującą oryginalnym materiałom eksploatacyjnym, których oznaczenie kodowe  

i rodzaj podano w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych (zamienników), w celu 

potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, opis oferowanego materiału 

eksploatacyjnego równoważnego (np. w postaci kart katalogowych) zawierający min. 

symbol/numer produktu, nazwę producenta, rodzaj koloru (jeśli dotyczy), wydajność/ilość 

znaków oraz informację do jakich urządzeń produkt jest przeznaczony - z zaznaczeniem pozycji 

której oferowany produkt odpowiada materiałowi oryginalnemu. 

2) W kolumnie nr 4 w załączniku nr 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym, należy wpisać 

symbol/numer oferowanego produktu, nazwę producenta. 

3) Wykonawca oferujący materiały eksploatacyjne równoważne, w przypadku  gdy jego oferta 

zostanie najwyżej ocenionej, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zobowiązany będzie 

dostarczyć na wniosek Zamawiającego próbki oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

równoważnych do wskazanych drukarek (Zamawiający wybierze max 5 tonerów według własnego 

uznania) w celu ich przetestowania oraz sprawdzenie czy na opakowaniu jest zamieszczony numer 

produktu (tożsamy z ofertą Wykonawcy), informacja do jakiego urządzenia materiał 

eksploatacyjny jest przeznaczony i datę ważności. 

Przetestowanie polegać będzie na zainstalowaniu przesłanego do testowania materiału 

eksploatacyjnego równoważnego w urządzeniu, sprawdzeniu kompatybilności z urządzeniem 

(prawidłowe wykrycie przez sprzęt, współpraca z programem monitorującym stan zasobników  

z tonerem czy tuszem) oraz wykonaniu około 100 próbnych wydruków dla oceny jego jakości  

i czystości. Zamawiający sporządzi z przeprowadzonego testu stosowny protokół.  

Jeśli materiały i wydruki nie będą spełniać wymagań jakościowych (tj. wysypywanie się tonera, 

brudzenia wydruków, brak komunikacji z programem monitorującym urządzenia, a w przypadku 

urządzeń atramentowych wydrukowany przez nią kod nie będzie czytany przez czytnik kodów  

oraz jakość wydruków nie będzie zadawalająca), oferta zostanie odrzucona jako nie zgodna  

z treścią SIWZ. W  przypadku odrzucenia oferty z powodu j.w., jeżeli kolejną najwyżej ocenioną 
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będzie oferta  materiałów równoważnych, analogicznie taki Wykonawca wezwany zostanie  

do przedstawienia wybranych próbek oferowanych produktów.  

4. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą spełniać poniższe 

wymogi: 

a) oferowane materiały eksploatacyjne mają być fabrycznie nowe tj. nieregenerowane  

i nierefabrykowane, czyli WSZYSTKIE elementy urządzenia muszą być nowe, 

b) oferowane materiały eksploatacyjne mają posiadać maksymalną pojemność i wydajność dla 

poszczególnych modeli urządzeń drukujących tzn. np. tonery laserowe (te które posiadają) muszą 

posiadać płytki elektroniczne tzw. „chipy” dające identyczne komunikaty jak oryginalne 

producenta sprzętu, 

c) użycie ich NIE MOŻE POWODOWAĆ UTRATY GWARANCJI PRODUCENTA SPRZĘTU.  Sprzęt 

objęty gwarancją podany jest w tabeli poz. 1-4, 14-17, 18, 32-37, 59-62, 71-74, 87-90, 91-94, 122-

126 zamieszczonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

d) termin ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż  

12 miesięcy od  dnia dostarczenia, 

e) wszystkie dostarczone materiały muszą być objęte gwarancją min. 12 miesięczną. Bieg terminu 

gwarancji dla każdej dostarczonej partii Produktów rozpoczyna bieg z dniem podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń dowodu dostawy, 

f) oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą nosić śladów poprzedniego używania  

lub uszkodzenia. 

g) oferowane materiały eksploatacyjne winny być oryginalne opakowane wraz z zabezpieczeniami 

stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). 

h) oferowane materiały będą oznaczone symbolem oraz oryginalnymi znakami firmowymi 

producenta. 

i) oferowane materiały winny być pakowane pojedynczo w oryginalnych nienaruszonych 

opakowaniach producenta. 

j) Zamawiający nie dopuszcza tonerów i tuszy, posiadających pojemności startowe. 

5. Dostawa Produktów będzie realizowana transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego  

przy ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej, zbiorczej za dany miesiąc faktury VAT. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia ilości zakupu  

i dostaw danej pozycji Produktu (asortymentu) kosztem odpowiedniego zmniejszenia ilościowego 

zakupu i  dostaw innej pozycji Produktu, przy niezmienionej całkowitej wartości Umowy. Niniejsza 

zmiana nie wymaga zmiany treści Umowy. 

8. Strony wzajemnie akceptują, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu i odbioru mniejszej 

ilości dostaw Produktów, niż określona w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, przy czym całkowita 

minimalna wartość Produktów przewidziana do zakupu w ramach Umowy nie będzie łącznie 

mniejsza niż 50% kwoty netto wartości Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1.8., wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona  

w umowie podlega stosownemu pomniejszeniu. Wykonawca nie będzie mógł domagać  

się naprawienia szkody, która została spowodowana tą zmianą i nie stwarza mu to podstawy  

do żądania zmiany warunków Umowy, w tym także w zakresie wynagrodzenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dostarczyć w stosunku do wskazanego Produktu 
również produkt równoważny do niego wyłącznie na warunkach określonych w § 1 ust.4 umowy.  
11. W ramach ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kaset po zużytych 

materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez siebie i wystawienia Zamawiającemu 

każdorazowo „Karty Przekazania Odpadu”. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia 

dostarczonych Produktów do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i ich rozładunku. 

 

3.2. Termin wykonania: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 

a) Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie się realizować zamówienia jednostkowe w okresie min. 2 dni 

(1 dzień = dzień następny od otrzymania zlecenia)  – max. 5 dni robocze od otrzymania zlecenia 

jednostkowego (okresowego) od Zamawiającego, odpowiednio od poniedziałku do piątku,  

w godzinach: 8.00 do godz. 15.00.  

Uwaga!!! Termin wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

 

3.3. Słownik Zamówień (CPV): 

30.12.51.10-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów 

30.12.51.00-2 Wkłady barwiące 

30.12.51.20-5 Tonery do fotokopiarek 

30.12.43.00-7 Bębny do maszyn biurowych 

 

3.4. Ogólne informacje dla Wykonawcy: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 7) Pzp. 

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień 

Umowy oraz SIWZ. 

3.4.1. Procedura odwrócona: 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przewidywane jest zastosowanie 

procedury z art. 24aa ustawy P.z.p. (procedura odwrócona).  

W takim przypadku stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwie kolejnego 

Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia 

stosownych dokumentów. 

3.5. Informacja na temat Podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w  ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 
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zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne 

podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na  którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który 

jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie  może także 

podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5) Szczegółowe warunki dotyczące wykonywania zamówieni przy udziale podwykonawców 

zwarte są  w  istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.6. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej:  

1) Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo 

do  reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych 

podmiotów, że  w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z zamawiającym, 

zawrą między sobą umowę (i  przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące 

zobowiązania: 

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, 
b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, 
c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem 

procentowego udziału w realizacji zamówienia), 
d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, 
f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu 

uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”), 
g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do 

chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji, 
h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

4.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

4.1.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:  



 

Strona 9 z 42 
 

a) 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu wykazania się brakiem podstaw  

do wykluczenia: 

W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od Wykonawców: 

4.2.1. oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

w  przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy 

Pzp; 

4.2.2. zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4.2.3. zaświadczenia od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

4.3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

wymaga od wykonawców: 

4.3.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy:  

posiadania (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie się 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej równą 100 000 PLN  
(słownie: sto tysięcy złotych) lub wyższą. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

4.3.2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, polegającą na doświadczeniu 

zdobytym poprzez należyte wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej trzech dostaw materiałów 

eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących o wartości min. 100.000 zł brutto 

każda. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie zamawiającego wykaz dostaw 

potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 

wykazanych dostaw.  

Dowodami są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych) a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- wykaz dostaw powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość 

zamówienia, daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane. 

Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne.  

Zamawiający przez pojęcie trzy dostawy rozumie każdą z dostaw o podanej wartości realizowaną 

na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych 

wartościach niż wskazane. 

 Uwaga!!! 

a)  Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek wykazania się dowodami na wykonanie 

należyte trzech dostaw zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca 

 – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

b)  W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 
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4.3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp). 

Dotyczy wyłącznie ofert, gdzie Wykonawca oferuje co najmniej jeden produkt równoważny zgodnie 

z warunkami określonymi w pkt. 3.1.: 

 

4.3.3.1. Na etapie składania ofert: Opis oferowanego materiału eksploatacyjnego równoważnego 

(np. w postaci kart katalogowych) zawierający min. symbol/numer produktu, nazwę producenta, 

rodzaj koloru (jeśli dotyczy), wydajność/ilość znaków oraz informację do jakich urządzeń produkt 

jest przeznaczony - z zaznaczeniem pozycji której oferowany produkt odpowiada materiałowi 

oryginalnemu. 

 

4.3.3.2. Na etapie składania ofert: Oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych równoważnych – załącznik nr 8. 

 

Dokumenty określone w pkt. 4.3.3.1 i 4.3.3.2. należy złożyć wraz z ofertą. 

 

4.3.3.3. Na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej: Próbki oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych równoważnych – warunki dostarczenia i oceny przez Zamawiającego określone 

zostały w pkt. 3.1.3. ppkt. 3). 

 

4.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów. 

 

4.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1; 

2) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 3; 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy Pzp - załącznik nr 4; 

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5; 

5) opis oferowanego produktu równoważnego – zgodnie z pkt. 4.3.3.1 (jeśli dotyczy); 

6) oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych – 

załącznik nr 8 (jeśli dotyczy); 

7) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do 

podpisania innych dokumentów składnych wraz z ofertą; 

8) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, 

9) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, 

przed zawarciem umowy z zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą 

Zamawiającemu); 

10) informację na temat Podwykonawców; 

11) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych. 
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4.4.2. Dokumenty składane bez wezwania Zamawiającego: 

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) - załącznik nr 6.  

 

4.4.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

   Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 

1) Polisę ubezpieczeniową - zgodnie z pkt. 4.3.1. SIWZ; 

2) Wykaz dostaw wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – zgodnie z pkt. 

4.3.2. SIWZ; 

3) Zaświadczenie US – zgodnie z pkt. 4.2.2; 

4) Zaświadczenie ZUS – zgodnie z pkt. 4.2.3; 

5) Próbki oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych – zgodnie z pkt. 4.3.3.2. 

 

Uwagi (dotyczące wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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 dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

Dokumenty, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  
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5. 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 

powyżej, 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.  

6. 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 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

5.1. Sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą 

porozumiewać się na piśmie. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 4.2., 4.3., 4.4. SIWZ (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla 

których przewidziano tylko formę pisemną. 

3) Inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie oraz drogą elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres e- mail: 

zam@sgsp.edu.pl. 

4) W takim przypadku wymagają na żądanie każdej ze stron potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga takich potwierdzeń. 

5.2.Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje 

zapytania na adres mailowy: zam@sgsp.edu.pl z jednoczesnym wysłaniem oryginału zapytania 

pocztą tradycyjną.  

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z  prowadzonym 

postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie 

skierowane nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8., pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

po upływie terminu składnia wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.  

4) Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie  

www. sgsp.edu.pl - zakładka BIP. 

6) W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. 

7) O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta któremu przekazano 

specyfikację. 

8) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

9) Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  

 

Ewa Grodek –Przewodnicząca Komisji Przetargowej (w godz. 7.00-15.00  

w dni powszednie), nr telefonu 22 56 17 694, 

Beata Nienałtowska – w kwestiach merytorycznych (w godz. 7.30.00-15.30 w dni powszednie), 

nr  telefonu 22 56 17 653. 

6. Wadium. 

  

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 PLN.  

 

6.1.  Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 

1) Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach: 

a) pieniądzu, wpłaconym na konto: 

Bank BGŻ BNP PARIBAS 

 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy  

z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

- kwotę gwarancji, 

- termin ważności gwarancji, 

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

http://www.sochaczew.pl-/
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oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej; 

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba  

że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

UWAGA: 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium 

wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub Lidera konsorcjum jako 

działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.  

 

3) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4) Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność  

z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego w oddzielnej kopercie  

z zaznaczeniem WADIUM – zamówienie: PN 22/19 pn.: „Zakup i dostawę materiałów 

eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, 

w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP”. 

5) Oferta Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się  

na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego odrzucona  

z postępowania, 

6) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 02/10/2019 r. o godz. 09.30, przy czym 

w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej 

w pkt 6 kwoty na rachunek Zamawiającego.  

6.2.  Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie 

uprawniony do zatrzymania wadium. 

2) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składnia ofert.  

4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
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oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania złożonej przez wykonawcę oferty, jako najkorzystniejszej. 

7) Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Termin związania ofertą.  

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu, na okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody  

na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

2) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  

2) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisany przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty; 

b) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ); 

c) oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 

d) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

3) W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 

a) łączną cenę ofertową brutto; 

b) termin realizacji zamówienia; 

c) zakres składanych zobowiązań dotyczących: m.in.: terminu realizacji zamówienia, 

warunków płatności, okresu związania ofertą, akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich 

postanowień SIWZ i istotnych postanowieniach umowy i określonych tam zasad i warunków 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Zaleca się, aby: 

a) wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz połączone 

w sposób trwały uniemożliwiający ich dekompletację, 
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b) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę, 

5) Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

6) Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

Dane adresowe 

Nadawcy                                        SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 WARSZAWA 

OFERTA na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych 

tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia 

prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP”. 

Numer postępowania: PN 22/19 

Nie otwierać opakowania przed  02/10/2019 r. godz. 10.00 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian  

w terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 

oferty - w kopercie oznaczonej jak w pkt. 8.6 SIWZ oznakowanej napisem ZMIANA. Tak 

oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert i dołączone do oferty 

Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 8 SIWZ należy złożyć tylko w KANCELARII 

OGÓLNEJ SGSP w Warszawie – pok. 117 w budynku B Obiekt 02 – wejście  

od ul. Siemiradzkiego2. 

2) Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 

3) Termin składania ofert upływa dnia 02/10/2019 r. o godz. 09.30 

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

odnotowania wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. 

5) Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub 

złożona w inny sposób, zostanie potraktowana jako złożona po terminie i zgodnie z art. 84 ust. 

2 ustawy PZP zostanie niezwłocznie zwrócona. 

6) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02/10/2019 r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych 

pok. 320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 

8) Otwarcie ofert jest jawne. 

9) Procedurę otwarcia ofert wyznacza art. 86 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego- 

www.sgsp.edu.pl bip w zakładce zamówienia publiczne. 

11) Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

a) podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

http://www.sgsp.edu.pl/
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10. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę ofertową za realizację 

zamówienia w formularzu oferty, jako wynik kalkulacji cenowej, sporządzonej wg formularza 

cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

W formularzu cenowym należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Wszystkie wartości przedmiotu zamówienia winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W formularzu cenowym w kol. 8 należy zastosować właściwą stawkę Vat zgodną z ustawą  

o podatku od towarów i usług. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić tak  

w odniesieniu do ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych na określone produkty.  

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i  usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku  

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego  

   przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług, 

-  mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

UWAGA: 

Przy dokonywaniu obliczeń należy stosować zasady zaokrągleń: 

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); 

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); 

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. 

W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi 

zasadami. 

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

W pierwszym etapie oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek 

określonych w art. 89 Pzp. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej wg niżej podanych kryteriów: 

 

Nr 
kryterium 

Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty brutto 60 

2 Termin realizacji zamówienia jednostkowego 40 
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a) Opis kryterium „cena oferty brutto” (Kryterium (C)) 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      cena oferty najkorzystniejszej 

 liczba punktów = -------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium) 

       cena oferty badanej 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

 

b) Opis kryterium „Termin realizacji zamówienia jednostkowego (T)” 

 

Czas dostawy 5 dni 4 dni  3 dni 2 dni 

Liczba punktów              0 pkt 10 pkt 20 pkt 40 pkt 

 
Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. 
 
Dzień = licząc dzień/dni następny od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 
Zaoferowanie czasu dostawy zamówienia jednostkowego dłuższego niż pięć dni będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.  
 
W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) 
ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 

 
NLP =  Co+T 
NLP - należna liczba punktów 
Co  – cena ofertowa 
T – Termin dostawy 
 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą 

punktów otrzymanych w dwóch kryteriach, wg poz. 1 + 2. 

Maksymalnie można uzyskać 100,00 pkt 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona  

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady: jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego 

jest 5 i wyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się 

dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono  

z dokumentów załączonych do oferty. 

2) Dokumenty wymagane do Umowy: 

a) Umowa o podwykonawstwo (jeśli dotyczy) 

b) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy) 
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3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

przez okres trwania umowy. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert.  

 

15. Zmiana umowy. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych 

w  Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiącymi integralną część SIWZ. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wyłącznie 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczeniu odwołującego z postępowania; 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

17. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (1-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Zakup i dostawę materiałów 

eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu 

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP.” Nr sprawy  

PN 22/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 

najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.  

„w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7.Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych **; 

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-),  

że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.Nie przysługuje Pani(u): 

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ROZDZIAŁ II 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

F O R M U L A RZ    O F E R T Y 

( pieczęć Wykonawcy) 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń 

drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania 

Jednostek Organizacyjnych SGSP”. 

 
o łącznej wartości zamówienia poniżej 211 000 EURO, 

 nr sprawy PN 22/19 

my niżej podpisani:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 
składających wspólna ofertę). 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA: 

„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów itp. do urządzeń drukujących: 

drukarek, kserokopiarek, faxów w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek 

Organizacyjnych SGSP” na warunkach określonych w otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) i formularzem 

asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) za cenę ofertową:  

 

● wartość brutto ____________________PLN 

Słownie:__________________________________________________________________PLN 

● w tym stawka podatku VAT __________%  

2. Gwarantujemy czas realizacji zamówienia jednostkowego:  ______________dzień/dni (maks. 5 dni) 

licząc jako dzień/dni robocze następne od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zawarcia umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Udzielam gwarancji na oferowane materiały eksploatacyjne na okres …………… m-cy (min. 12 m-cy 

od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń). 
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5. Termin ważności oferowanych materiałów eksploatacyjnych będzie nie krótszy niż 12 m-cy od daty 

ich dostawy. 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania 

nas w postępowaniu jest: 

____________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo). 

 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

8. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 . 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i w Istotnych postanowieniach umowy. 

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

 

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców* 

niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć  do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

Podwykonawcą będzie: 

____________________________________________________________________________ 

 (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca polega na  zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

 

12.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z „Istotnymi Postanowieniami Umowy” będącymi załącznikiem  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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13. OŚWIADCZAM/Y, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - z art. 91 ust. 3a. 

14. OŚWIADCZAMY, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania]3 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

 

15. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. 

(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) 

 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko _________________________________________________________  

Adres: ________________________________________________________________  

Telefon: _________________________Faks: _________________________________ 

Adres e-mail: _______________________ tel. komórkowy ______________________  

 

17. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) formularz asortymentowo-cenowy; 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy Pzp; 

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

d) opis oferowanego produktu równoważnego (jeśli dotyczy); 

e) oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych wg 

załącznika nr 8 (jeśli dotyczy); 

f) ………………………………………………………………………………………………………… 

g) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku    

 (podpis Wykonawcy) 

 

  

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: 

drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek 

Organizacyjnych SGSP” wraz z odbiorem kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych 

na  warunkach i zasadach określonych w załącznikach nr 2, 3 i 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zamawiający preferuje dostawę wyłącznie materiałów eksploatacyjnych oryginalnych dla danego 

produktu (wyprodukowanych przez tego samego producenta), dopuszcza się również materiały 

eksploatacyjne równoważne lub o wyższych parametrach niż wyprodukowane oryginalnie przez 

producenta urządzeń z zastrzeżeniem wszystkich wymogów dla materiałów równoważnych opisanych 

w niniejszej SIWZ i z załączeniem oświadczenia wykonawcy który zaoferuje materiały równoważne 

zgodnego z treścią załącznika  nr 8 do SIWZ.  

Wykaz sprzętu będącego własnością Zamawiającego, który na dzień wszczęcia postępowania objęty 

jest gwarancją producenta podany został w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ w tabeli w poz. 1-4, 14-17, 18, 

32-37, 59-62, 71-74, 87-90, 91-94, 122-126. 

2. W trakcie trwania umowy każdy dostarczony do zamawiającego przez Wykonawcę materiał 

eksploatacyjny musi posiadać na opakowaniu widoczną i trwale naniesioną informację: 

a) numer produktu (tożsamy z ofertą Wykonawcy), 

b) informację do jakiego urządzenia jest przeznaczony, 

c) datę ważności.  

3. Pod pojęciem materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) rozumie się:  

1) Zamienne materiały eksploatacyjne innego producenta niż producenta urządzenia, do którego 

są  przeznaczone. Muszą one być równoważne materiałom oryginalnym. Równoważność  

ta oznacza w szczególności, iż zapewniają one jakość oraz wydajność wydruku/kopiowania  

co najmniej dorównującą oryginalnym materiałom eksploatacyjnym, których oznaczenie kodowe  

i rodzaj podano w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych (zamienników), w celu 

potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, opis oferowanego materiału eksploatacyjnego równoważnego 

(np. w postaci kart katalogowych) zawierający min. symbol/numer produktu, nazwę producenta, 

rodzaj koloru (jeśli dotyczy), wydajność/ilość znaków oraz informację do jakich urządzeń produkt 

jest przeznaczony - z zaznaczeniem pozycji której oferowany produkt odpowiada materiałowi 

oryginalnemu. 

2) W kolumnie nr 4 w załączniku nr 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym, należy wpisać 

symbol/numer oferowanego produktu, nazwę producenta. 

3) Wykonawca oferujący materiały eksploatacyjne równoważne, w przypadku  gdy jego oferta zostanie 

najwyżej ocenionej, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zobowiązany będzie dostarczyć na 

wniosek Zamawiającego próbki oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych do 

wskazanych drukarek (Zamawiający wybierze max 5 tonerów według własnego uznania) w celu ich 

przetestowania oraz sprawdzenie czy na opakowaniu jest zamieszczony numer produktu (tożsamy z 

ofertą Wykonawcy), informacja do jakiego urządzenia materiał eksploatacyjny jest przeznaczony i datę 

ważności. 

Przetestowanie polegać będzie na zainstalowaniu przesłanego do testowania materiału 

eksploatacyjnego równoważnego w urządzeniu, sprawdzeniu kompatybilności z urządzeniem 

(prawidłowe wykrycie przez sprzęt, współpraca z programem monitorującym stan zasobników  
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z tonerem czy tuszem) oraz wykonaniu około 100 próbnych wydruków dla oceny jego jakości  

i czystości. Zamawiający sporządzi z przeprowadzonego testu stosowny protokół.  

Jeśli materiały i wydruki nie będą spełniać wymagań jakościowych (tj. wysypywanie się tonera, 

brudzenia wydruków, brak komunikacji z programem monitorującym urządzenia, a w przypadku 

urządzeń atramentowych wydrukowany przez nią kod nie będzie czytany przez czytnik kodów  

oraz jakość wydruków nie będzie zadawalająca), oferta zostanie odrzucona jako nie zgodna  

z treścią SIWZ. W  przypadku odrzucenia oferty z powodu j.w., jeżeli kolejną najwyżej ocenioną będzie 

oferta  materiałów równoważnych, analogicznie taki Wykonawca wezwany zostanie do przedstawienia 

wybranych próbek oferowanych produktów.  

4. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą spełniać poniższe wymogi: 

a) oferowane materiały eksploatacyjne mają być fabrycznie nowe tj. nieregenerowane  

i nierefabrykowane, czyli WSZYSTKIE elementy urządzenia muszą być nowe, 

b) oferowane materiały eksploatacyjne mają posiadać maksymalną pojemność i wydajność dla 

poszczególnych modeli urządzeń drukujących tzn. np. tonery laserowe (te które posiadają) muszą 

posiadać płytki elektroniczne tzw. „chipy” dające identyczne komunikaty jak oryginalne producenta 

sprzętu, 

c) użycie ich NIE MOŻE POWODOWAĆ UTRATY GWARANCJI PRODUCENTA SPRZĘTU.  Sprzęt objęty 

gwarancją podany jest w tabeli poz. 1-4, 14-17, 18, 32-37, 59-62, 71-74, 87-90, 91-94, 122-126 

zamieszczonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

d) termin ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż  

12 miesięcy od  dnia dostarczenia, 

e) wszystkie dostarczone materiały muszą być objęte gwarancją min. 12 miesięczną. Bieg terminu 

gwarancji dla każdej dostarczonej partii Produktów rozpoczyna bieg z dniem podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń dowodu dostawy, 

f) oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą nosić śladów poprzedniego używania  

lub uszkodzenia. 

g) oferowane materiały eksploatacyjne winny być oryginalne opakowane wraz z zabezpieczeniami 

stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). 

h) oferowane materiały będą oznaczone symbolem oraz oryginalnymi znakami firmowymi producenta. 

i) oferowane materiały winny być pakowane pojedynczo w oryginalnych nienaruszonych 

opakowaniach producenta. 

j) Zamawiający nie dopuszcza tonerów i tuszy, posiadających pojemności startowe. 

5. Dostawa Produktów będzie realizowana transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego  

przy ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej, zbiorczej za dany miesiąc faktury VAT. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia ilości zakupu  

i dostaw danej pozycji Produktu (asortymentu) kosztem odpowiedniego zmniejszenia ilościowego 

zakupu i  dostaw innej pozycji Produktu, przy niezmienionej całkowitej wartości Umowy. Niniejsza 

zmiana nie wymaga zmiany treści Umowy. 

8. Strony wzajemnie akceptują, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu i odbioru mniejszej ilości 

dostaw Produktów, niż określona w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, przy czym całkowita minimalna 

wartość Produktów przewidziana do zakupu w ramach Umowy nie będzie łącznie mniejsza niż 50% 

kwoty netto wartości Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1.8., wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona  

w umowie podlega stosownemu pomniejszeniu. Wykonawca nie będzie mógł domagać  

się naprawienia szkody, która została spowodowana tą zmianą i nie stwarza mu to podstawy  

do żądania zmiany warunków Umowy, w tym także w zakresie wynagrodzenia. 
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dostarczyć w stosunku do wskazanego Produktu 
również produkt równoważny do niego wyłącznie na warunkach określonych w § 1 ust.4 umowy.  
11. W ramach ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kaset po zużytych 

materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez siebie i wystawienia Zamawiającemu 

każdorazowo „Karty Przekazania Odpadu”. 

12. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia 

dostarczonych Produktów do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i ich rozładunku. 

 
Poz. 200 - 203 podany symbol bębna  013R00662 wydajność minimum 125000 tys. jest uniwersalnym 
modułem bębna ze wskazaniem, że dla każdego koloru należy zakupić jeden bęben o wydajności 
125000 tys. każdy. 

Lp. 
Urządzenie z którym 

kompatybilny musi być 
oferowany produkt 

Numer produktu określony przez 
producenta urządzenia (tusz/toner/bęben) 

Ilość szt. ogółem 

1. 2. 3. 4. 

1 BROTHER  HL3140CW 
TN241 BK CZARNY   
Wydajność 2500 minimum stron 

8 

2 BROTHER  HL3140CW 
TN241Y ŻÓŁTY    
Wydajność 1400 minimum stron 

6 

3 BROTHER  HL3140CW 
TN241M PURPUROWY  
Wydajność 1400 minimum stron 

6 

4 BROTHER  HL3140CW 
TN241C NIEBIESKI  
Wydajność 1400 minimum stron 

6 

5 BROTHER  MF9970 CDW 
TN325Y YELLOW    
Wydajność 3500 minimum stron 

3 

6 
BROTHER  MFC9970 
CDW 

TN325BK CZARNY  
Wydajność 4000 minimum stron 

4 

7 
BROTHER  MFC9970 
CDW 

TN325C NIEBIESKI  
Wydajność 3500 minimum stron 

3 

8 
BROTHER  MFC9970 
CDW 

TN325M PURPUROWY  
Wydajność 3500 minimum stron 

3 

9 
BROTHER  MFC9970 
CDW 

WT300CL  
POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER    
Wydajność 50000 minimum stron 

2 

10 
BROTHER  MFC9970 
CDW 

DR320CL BĘBEN   
Wydajność 25000 minimum stron 

1 

11 BROTHER DCP7055W 
TN2010         
Wydajność minimum 1000 stron 

4 

12 BROTHER HL 1110ECDN 
TN1030   
Wydajność minimum 1000  stron 

1 

13 BROTHER HL 1110ECDN 
DR1030 BEBEN  
Wydajność minimum 10000 stron 

1 

14 BROTHER MFC J3930DW  
LC3619XLBK CZARNY  
Wydajność minimum 3000 stron 

5 

15 BROTHER MFC J3930DW  
LC3619XLY ŻÓŁTY    
Wydajność minimum 1500  stron 

3 

16 BROTHER MFC J3930DW  
LC3619XLM CZERWONY   
Wydajność minimum 1500 stron 

3 
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17 BROTHER MFC J3930DW  
LC3619XLC NIEBIESKI    
Wydajność minimum 1500 stron 

3 

18 BROTHER MFC L2700DN 
TN2320     
Wydajność minimum 2600 stron 

8 

19 
BROTHER MFC 
L8850CDW 

TN326 BK BLACK   
Wydajność 4000 minimum stron 

12 

20 
BROTHER MFC 
L8850CDW 

TN321Y YELLOW   
Wydajność 1500 minimum stron 

8 

21 
BROTHER MFC 
L8850CDW 

TN321M MAGENTA   
Wydajność 1500 minimum stron 

8 

22 
BROTHER MFC 
L8850CDW 

TN321C CYAN   
Wydajność 1500 minimum stron 

8 

23 
BROTHER MFC 
L8850CDW 

DR321 (DR-321CL) BĘBEN           
Wydajność 25000 minimum stron 

1 

24 BROTHER MFCJ4620DW 
LC223 BK BLACK     
Wydajność minimum 550 stron 

4 

25 BROTHER MFCJ4620DW 
LC223Y YELLOW   
Wydajność minimum 550  stron 

3 

26 BROTHER MFCJ4620DW 
LC223C  
Wydajność minimum 550 stron 

3 

27 BROTHER MFCJ4620DW 
LC223M MAGENTA   
Wydajność minimum 550 stron 

3 

28 
BROTHER MFCL8650 
CDW 

TN326C CYAN    
Wydajność minimum 3500 stron 

1 

29 
BROTHER MFCL8650 
CDW 

TN326Y YELLOW    
Wydajność minimum 3500 stron 

1 

30 
BROTHER MFCL8650 
CDW 

TN326M MAGENTA   
Wydajność minimum 3500 stron 

1 

31 
BROTHER MFCL8650 
CDW 

TN326BK BLACK  
Wydajność minimum 4000 stron 

2 

32 
BROTHER 
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

TN423BK Czarny        
Wydajność  6500 minimum  stron 

16 

33 
BROTHER 
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

TN423C Niebieski        
Wydajność  4000 minimum stron 

12 

34 
BROTHER  
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

TN423M Purpurowy            
Wydajność 4000 minimum stron 

12 

35 
BROTHER 
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

TN423Y Żółty  
Wydajność 4000 minimum stron 

12 

36 
BROTHER 
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

DR 421CL BĘBEN               
Wydajność 30000 minimum stron 

1 

37 
BROTHER 
MFCL8900CDW/DCPL84
10CDW/MFCL8690CDW 

WT 320CL Pojemnik na zużyty toner        
Wydajność 50000 minimum stron 

4 
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38 
CANON I Sensys  FAX 
L170 

CRG728  
Wydajność 2100 minimum stron         

1 

39 
CANON i sensys MF8340 
DN 

CLBP718BK (CRG718BK) BLACK    
Wydajność 3400 minimum stron 

18 

40 
CANON i sensys MF8340 
DN 

CLBP718 C (CRG718C) CYAN    
Wydajność 2900 minimum stron 

10 

41 
CANON i sensys MF8340 
DN 

CLBP718M (CRG718M) MAGENTA   
Wydajność 2900  minimum  stron 

10 

42 
CANON i sensys MF8340 
DN 

CLBP718Y (CRG718Y) YELLOW   
Wydajność 2900 minimum stron 

10 

43 
CANON i sensys MF9220 
CDN 

CRG711BK (1660B002AA) CZARNY   
Wydajność 6000 minimum stron 

4 

44 
CANON i sensys MF9220 
CDN 

CRG711 C (1659B002AA) NIEBIESKI   
Wydajność 6000 minimum stron 

2 

45 
CANON i sensys MF9220 
CDN 

CRG711 M (1658B002AA) CZERWONY   
Wydajność 6000 minimum stron 

2 

46 
CANON i sensys MF9220 
CDN 

CRG711Y (1657B002AA) ŻÓŁTY   
Wydajność 6000 minimum stron 

2 

47 CANON IR 2520i 
CEXV33    
Wydajność minimum 14600 stron 

2 

48 CANON MX 925 
PGI550PGBK XL BLACK   
Wydajność 500 minimum stron 

4 

49 CANON MX 925 
CLI551BK XL BLACK   
Wydajność 1100 minimum stron 

3 

50 CANON MX 925 
CLI551C XL CYAN    
Wydajność 665 minimum stron 

3 

51 CANON MX 925 
CLI551M XL MAGENTA   
Wydajność 660 minimum stron 

3 

52 CANON MX 925 
CLI551Y XL YELLOW  
Wydajność 685 minimum stron 

3 

53 CANON PC D450 
FX10   
Wydajność minimum 2000 stron 

1 

54 Fax BROTHER 2920 
Bęben DR2000   
Wydajność minimum 12000 stron 

1 

55 Fax BROTHER 2920 
TN2000   
Wydajność minimum 2500 stron 

1 

56 
FAX LASEROWY 
BROTHER 2845 

TN2220   
Wydajność 2600 minimum stron 

2 

57 
FAX LASEROWY 
BROTHER 2845 

DR2200 BĘBEN  
Wydajność 12000 minimum  stron 

1 

58 HP  LJ 1536 dnf MFP 
CE278A  
Wydajność minimum 2100 stron 

28 

59 
HP C LJ PRO MFP 
M477Fdw 

CF410A BLACK  
Wydajność 2300 minimum stron  

8 

60 
HP C LJ PRO MFP 
M477Fdw 

CF411A CYAN   
Wydajność 2300 minimum stron 

4 
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61 
HP C LJ PRO MFP 
M477Fdw 

CF412A YELLOW  
Wydajność 2300 minimum stron 

4 

62 
HP C LJ PRO MFP 
M477Fdw 

CF413A MAGENTA   
Wydajność 2300 minimum stron 

4 

63 HP COLOR LJ CP 2025 
CC530A CZARNY  
Wydajność 3500 minimum stron          

4 

64 HP COLOR LJ CP 2025 
CC531A NIEBIESKI    
Wydajność 2800 minimum stron 

2 

65 HP COLOR LJ CP 2025 
CC532A ŻÓŁTY   
Wydajność 2800 minimum stron 

2 

66 HP COLOR LJ CP 2025 
CC533A CZERWONY   
Wydajność 2800 minimum stron 

2 

67 
HP COLOR LJ Pro MFP 
M476nw 

CF380A (HP312) BLACK  
Wydajność 2400 minimum stron 

4 

68 
HP COLOR LJ Pro MFP 
M476nw 

CF381A (HP312) CYAN  
Wydajność 2700 minimum stron 

3 

69 
HP COLOR LJ Pro MFP 
M476nw 

CF382A (HP312) YELLOW   
Wydajność 2700 minimum stron 

3 

70 
HP COLOR LJ Pro MFP 
M476nw 

CF383A (HP312) MAGENTA   
Wydajność 2700 minimum stron 

3 

71 HP DJ T520  
CZ133A CZARNY   
Wydajność minimum 80 ml  

2 

72 HP DJ T520  
CZ130A Niebieski   
Wydajność minimum 29 ml   

2 

73 HP DJ T520  
CZ131A PURPUROWY  
Wydajność minimum 29 ml  

2 

74 HP DJ T520  
CZ132A ŻÓŁTY   
Wydajność minimum 29 ml    

2 

75 HP LJ  M1522NF 
CB436A    
Wydajność minimum 2000 stron 

3 

76 HP LJ 1018 
Q2612A     
Wydajność minimum 2000 stron 

3 

77 HP LJ CP1525 COLOR 
CE322A ŻÓŁTY  
Wydajność minimum 1300 stron 

1 

78 HP LJ CP1525 COLOR 
CE323A CZERWONY  
Wydajność minimum 1300 stron 

1 

79 HP LJ CP1525 COLOR 
CE321A NIEBIESKI  
Wydajność minimum 1300 stron 

1 

80 HP LJ CP1525 COLOR 
CE320A CZARNY  
Wydajność minimum 2000 stron 

1 

81 HP LJ M1212 nf MFP 
CE285A   
Wydajność minimum 1600 stron 

5 

82 HP LJ P3015 
CE255A (55A)       
Wydajność minimum 6000  stron 

2 
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83 HP LJ PRO 200M251N 
HP131A (CF210A) BLACK   
Wydajność 1600 minimum stron 

1 

84 HP LJ PRO 200M251N 
HP131A (CF211A) CYAN   
Wydajność 1800 minimum  stron 

1 

85 HP LJ PRO 200M251N 
HP131A (CF212A) YELLOW   
Wydajność 1800 minimum stron 

1 

86 HP LJ PRO 200M251N 
HP131A (CF213A) MAGENTA   
Wydajność 1800 minimum stron 

1 

87 
HP LJ PRO 
500NFPM570DN 

CE400X BLACK     
Wydajność 11000 minimum stron 

2 

88 
HP LJ PRO 
500NFPM570DN 

CE401A CYAN   
Wydajność 6000 minimum stron 

1 

89 
HP LJ PRO 
500NFPM570DN 

CE402A YELLOW   
Wydajność 6000 minimum stron 

1 

90 
HP LJ PRO 
500NFPM570DN 

CE403A MAGENTA    
Wydajność 6000 minimum stron 

1 

91 HP LJ PRO M177FW MFP 
CF350A CZARNY    
Wydajność 1300 minimum  stron 

5 

92 HP LJ PRO M177FW MFP 
CF351A CYAN    
Wydajność 1000 minimum  stron 

2 

93 HP LJ PRO M177FW MFP 
CF352A YELLOW   
Wydajność 1000 minimum  stron 

2 

94 HP LJ PRO M177FW MFP 
CF353A  MAGENTA   
 Wydajność 1000 minimum stron 

2 

95 HP LJ PRO M203 DN 
CF230A Czarny  
Wydajność minimum 1300stron 

2 

96 HP LJ PRO M402N 
CF226A Czarny  
Wydajność 3100 minimum stron 

1 

97 HP OJ 4500 
CC654AE ( HP901 XL) CZARNY    
Wydajność minimum 700 stron 

1 

98 HP OJ 4500 
CC656AE KOLOR   
Wydajność minimum 360 stron 

1 

99 
HP OJ 7500A WIDE 
FORMAT 

920XL (CD975AE) CZARNY   
Wydajność  minimum 1200  stron 

1 

100 
HP OJ 7500A WIDE 
FORMAT 

920XL (CD973AE) MAGENTA   
Wydajność minimum 700 stron 

1 

101 
HP OJ 7500A WIDE 
FORMAT 

920XL (CD972AE) CYAN    
Wydajność  minimum 700 stron 

1 

102 
HP OJ 7500A WIDE 
FORMAT 

920XL (CD974AE) YELLOW  
Wydajność minimum 700 stron  

1 

103 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB C227 

TN221K (A8K3150) Czarny     
Wydajność minimum 24000 stron 

2 

104 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB C227 

TN221C(A8K3450) Niebieski       
Wydajność minimum 21000 stron 

1 

105 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB C227 

TN221Y (A8K3250) Żółty      
Wydajność minimum 21000 stron 

1 

106 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB C227 

TN221M (A8K3350) Purpurowy    
Wydajność minimum 21000 stron 

1 
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107 LEXMARK E260 
E260X22G BĘBEN  
Wydajność 30000 minimum stron 

1 

108 LEXMARK E260 
E260A11E Czarny  
Wydajność 3500 minimum stron 

1 

109 LEXMARK MS510 dn 
50F2H00 (502H)    
Wydajność 5000 minimum stron 

1 

110 LEXMARK X543 
C540H1KG CZARNY   
Wydajność 2500 minimum stron 

1 

111 LEXMARK X543 
C540H1CG NIEBIESKI   
Wydajność 2000 minimum stron  

1 

112 LEXMARK X543 
C540H1YG  ŻÓŁTY   
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

113 LEXMARK X543 
C540H1MG CZERWONY   
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

114 LEXMARK X543 
C540X75G POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER   
Wydajność 30000 minimum stron 

1 

115 LEXMARK E 120 
12016SE CZARNY    
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

116 OKI B411 dn 
44574702   
Wydajność 3000 minimum stron 

4 

117 OKI B431 
44574802  
Wydajność 7000 minimum  stron 

1 

118 OKI C822 
44844616 CZARNY   
Wydajność 7000 minimum stron 

1 

119 OKI C822 
44844613 ŻÓŁTY    
Wydajność 7300 minimum stron 

1 

120 OKI C822 
44844614  PURPUROWY 
Wydajność 7300 minimum stron 

1 

121 OKI C822 
44844615 BŁĘKITNY  
Wydajność 7300 minimum stron 

1 

122 OKI MC 351 dn 
44494202 ZESTAW BEBNÓW (WSZYSTKIE 
KOLORY)   
Wydajność 20000 minimum  stron 

1 

123 OKI MC351 dn 
44469803 CZARNY   
Wydajność 3500 minimum stron 

1 

124 OKI MC351 dn 
44469706 NIEBIESKI   
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

125 OKI MC351 dn 
44469705 CZERWONY   
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

126 OKI MC351 dn 
44469704 ŻÓŁTY    
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

127 OKI MC562 DN 
44973508 CZARNY   
Wydajność 7000 minimum stron 

2 

128 OKI MC562 DN 
44469722Y YELLOW  
Wydajność 5000  minimum stron 

1 

129 OKI MC562 DN 
44469723M MAGENTA  
Wydajność 5000 minimum stron 

1 



 

Strona 33 z 42 
 

130 OKI MC562 DN 
44469724C CYAN   
Wydajność 5000 minimum stron 

1 

131 OKI MC562 DN 
44968301 BĘBEN   
Wydajność 20000 minimum  stron 

1 

132 OKI MICROLINE   3390 
ML3390 (9002309)   
Wydajność minimum 2 miliony znaków 

8 

133 OLIVETTI    P10X/A24 
TASMA PRINT SET PO 1   
Wydajność minimum trzy i pół miliona 
znaków  

1 

134 PANASONIC KX MB2025 
KX FAT411E  
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

135 PANASONIC KX MB2025 
KX FAD412 BĘBEN   
Wydajność 6000 minimum  stron 

1 

136 SAMSUNG    SCX 4521 
MLTD119S  Czarny (SCX4521D3)    
Wydajność minimum 2000 stron 

2 

137 SAMSUNG   ML2850D 
MLD2850B CZARNY   
Wydajność 5000 minimum stron 

1 

138 SAMSUNG  SCX4729FD 
MLTD103L Czarny  
Wydajność 2500 minimum stron 

1 

139 SAMSUNG CLP680ND 
CLTK506L CZARNY   
Wydajność 6000 minimum stron 

6 

140 SAMSUNG CLP680ND 
CLTC506L NIEBIESKI    
Wydajność 3500 minimum stron 

4 

141 SAMSUNG CLP680ND 
CLTM506L CZERWONY   
Wydajność 3500 minimum stron 

4 

142 SAMSUNG CLP680ND 
CLTY506L ŻÓŁTY  
Wydajność 3500 minimum stron 

4 

143 SAMSUNG CLP680ND 
CLTW506 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER   
Wydajność 17500 minimum stron 

1 

144 SAMSUNG CLX 3175 
CLT W409 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER    
Wydajność 6250 minimum stron 

2 

145 SAMSUNG CLX3175 
CLTK4092S CZARNY   
Wydajność 1500 minimum stron 

9 

146 SAMSUNG CLX3175 
CLTC4092S NIEBIESKI   
Wydajność 1000 minimum stron 

5 

147 SAMSUNG CLX3175 
CLTM4092S CZERWONY   
Wydajność 1000 minimum stron 

5 

148 SAMSUNG CLX3175 
CLTY4092S ŻÓŁTY   
Wydajność 1000 minimum stron 

5 

149 SAMSUNG CLX3175 
CLTR409 KOLOR BĘBEN  
Wydajność 24000 minimum stron 

1 

150 SAMSUNG CLX3185FW 
CLTC4072S CYAN  
Wydajność 1000 minimum stron 

2 

151 SAMSUNG CLX3185FW 
CLTM4072S MAGENTA  
Wydajność 1000 minimum stron 

2 

152 SAMSUNG CLX3185FW 
CLTY4072S YELLOW    
Wydajność 1000 minimum stron 

2 
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153 SAMSUNG CLX3185FW 
CLTK4072S CZARNY    
Wydajność 1500 minimum stron 

3 

154 SAMSUNG CLX3185FW 
CLTR407 BĘBEN  
Wydajność 24000 minimum stron 

1 

155 SAMSUNG CLX3305 
CLTK406S CZARNY   
Wydajność 1500 minimum stron 

5 

156 SAMSUNG CLX3305 
CLTC406S CYAN  
Wydajność 1000 minimum stron 

2 

157 SAMSUNG CLX3305 
CLTM406S MAGENTA   
Wydajność 1000 minimum stron 

2 

158 SAMSUNG CLX3305 
CLTY406S YELLOW   
Wydajność 1000 minimum stron 

2 

159 SAMSUNG CLX3305 
CLTW406 ZBIORNIK NA ZUZYTY TONER   
Wydajność 7000 minimum  stron 

1 

160 SAMSUNG CLX3305 
CLTR406 BĘBEN  
Wydajność 16000 minimum stron 

1 

161 SAMSUNG ML2855ND 
MLTD2092S   
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

162 SAMSUNG SL M2835DW 
MLTD116S   
Wydajność minimum 1200 stron 

1 

163 
SAMSUNG XPRESS 
C430W 

CLTC404S CYAN   
Wydajność 1000 minimum stron  

1 

164 
SAMSUNG XPRESS 
C430W 

CLTK404S BLACK   
Wydajność 1500 minimum stron 

1 

165 
SAMSUNG XPRESS 
C430W 

CLTM404S MAGENTA   
Wydajność 1000 minimum stron 

1 

166 
SAMSUNG XPRESS 
C430W 

CLTY404S YELLOW    
Wydajność 1000  minimum stron 

1 

167 XEROX CENTRE 5330 
006R01160  
Wydajność 30000 minimum stron 

1 

168 XEROX PHASER 3140 
108R00908    
Wydajność 1500 minimum stron 

1 

169 
XEROX PHASER 3635 
MFP 

108R00796     
Wydajność 10000minimum stron 

1 

170 XEROX PHASER 6125 
106R01335C NIEBIESKI   
Wydajność 1000 minimum stron 

1 

171 XEROX PHASER 6125 
106R01336M CZERWONY   
Wydajność 1000 minimum stron 

1 

172 XEROX PHASER 6125 
106R01337Y ŻÓŁTY   
Wydajność 1000 minimum stron 

1 

173 XEROX PHASER 6125 
106R01338BK CZARNY    
Wydajność 2000 minimum stron 

1 

174 
XEROX WORK               
CENTRE 7120 

153A  013R00657 BĘBEN CZARNY   
Wydajność 67000 minimum stron 

1 

175 
XEROX WORK               
CENTRE 7120 

153B 013R00660 BĘBEN CYAN    
Wydajność 51000 minimum stron 

1 

176 
XEROX WORK               
CENTRE 7120 

154B 013R00659 BĘBEN  MAGENTA  
Wydajność 51000 minimum stron 

1 
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177 
XEROX WORK               
CENTRE 7120 

155B 013R00658 BĘBEN YELLOW   
Wydajność 51000 minimum stron 

1 

178 
XEROX WORK CENTRE 
7120 

008R13089  POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER    
Wydajność 33000 minimum stron 

7 

179 
XEROX WORK CENTRE 
7120 

006R01461 BLACK    
Wydajność 22000 minimum stron 

8 

180 
XEROX WORK CENTRE 
7120 

006R01462 YELLOW   
Wydajność 15000 minimum stron 

5 

181 
XEROX WORK CENTRE 
7120 

006R01463 MAGENTA   
Wydajność 15000 minimum stron 

5 

182 
XEROX WORK CENTRE 
7120 

006R01464 CYAN    
Wydajność 15000 minimum stron 

5 

183 
XEROX WORK  CENTRE 
3210 

106R01485 Czarny  
Wydajność 2000 minimum stron 

2 

184 
XEROX WORK CENTRE 
3045V NI 

106R02180   Czarny  
Wydajność 1000 minimum  stron  

1 

185 
XEROX WORK CENTRE 
5225A 

106R01305 Czarny    
Wydajność minimum 30000 stron 

1 

186 
XEROX WORK CENTRE 
5225A 

101R00435 BĘBEN    
Wydajność minimum 80000 stron 

1 

187 
XEROX WORK CENTRE 
5325 

006R01160     
Wydajność minimum 30000 stron 

1 

188 
XEROX WORK CENTRE 
5325 

013R00591 BĘBEN   
Wydajność minimum 80000 stron 

1 

189 
XEROX WORK CENTRE 
6505N 

106R01601 CYAN     
Wydajność 2500 minimum stron 

1 

190 
XEROX WORK CENTRE 
6505N 

106R01602 MAGENTA   
Wydajność 2500 minimum stron 

1 

191 
XEROX WORK CENTRE 
6505N 

106R01603 YELLOW   
Wydajność 2500 minimum stron 

1 

192 
XEROX WORK CENTRE 
6505N 

106R01604 BLACK   
Wydajność 3000 minimum stron 

1 

193 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

006R01517 BLACK   
Wydajność 12000 minimum stron 

6 

194 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

006R01518 YELLOW  
Wydajność 15000 minimum stron    

4 

195 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

006R01519 MAGENTA  
Wydajność 15000 minimum stron 

4 

196 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

006R01520 CYAN  
Wydajność 15000 minimum stron 

4 

197 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

008R13061  
POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER   
Wydajność 40000 minimum stron 

3 

198 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

BĘBEN CZARNY (R1) 013R00662   
Wydajność 125000 minimum stron 

1 
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199 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

BĘBEN CYAN  (R2) 013R00662   
Wydajność minimum 125 000 stron  

1 

200 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

BĘBEN MAGENTA (R3) 013R00662   
Wydajność minimum 125000 stron 

1 

201 
XEROX WORK CENTRE 
7835 MFP 

BĘBEN YELLOW (R4) 013R00662    
Wydajność minimum 125000stron 

1 

202 
XEROX WORK CNTRE 
5330 

006R01160 Czarny  
Wydajność minimum 30000 stron 

1 

203 
XEROX WORKCENTRE 
3025 

106R02773 Czarny  
Wydajność minimum 1500 stron 

2 

204 
XEROX WORKCENTRE 
3325V 

106R02312 Czarny  
Wydajność 11000 minimum stron 

13 

205 
XEROX WORKCENTRE 
3345 

106R03623 Czarny  
Wydajność minimum 15000 stron 

2 

206 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

6R01399 Czarny   
Wydajność  25000 minimum stron 

3 

207 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

6R01400 Żółty    
Wydajność 15000 minimum stron 

2 

208 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

6R01401 Purpurowy    
Wydajność 15000 minimum stron 

2 

209 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

6R01402 Niebieski     
Wydajność 15000 minimum  stron 

2 

210 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

013R00647 Bęben     
Wydajność  61000 minimum  stron 

1 

211 
XEROX WORKCENTRE 
7428 

008R13061     
Wydajność 40000 minimum stron 

1 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 22/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 22/19, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ,  

a dotyczące: 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

opłaconą polisę/inny dokument *niepotrzebne skreślić (wraz dowodem 

opłacenia), potwierdzającą/y, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w SIWZ. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

zdolności technicznej lub zawodowej 

Doświadczenie w zakresie realizacji dostaw określonych w SIWZ wraz z 

dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________w następującym zakresie:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

_________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 



 

Strona 41 z 42 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 22/ 19, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że 

*UWAGA: niepotrzebne skreślić! 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   

                     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. OFEROWANYCH PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH 

 

Ja niżej podpisany___________________________________________,reprezentujący  Wykonawcę:

__________________________________________________________________________________

składając ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do faksów, drukarek i kserokopiarek  

nr sprawy PN 22/19, oświadczam, że: 

 

- oferowane materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) są o parametrach techniczno - 

jakościowych i  właściwościach nie gorszych niż oryginalne, spełniające standardy jakościowe 

określone w  obowiązujących normach  

- oferowane materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) są wolne od wad technicznych,  

w 100% nowe, nieregenerowane/ nierefabrykowane, posiadające zgodne z właściwymi przepisami 

atesty, 

- Jeżeli Zamawiający, w wyniku używania oferowanych przeze mnie/ reprezentowaną przeze mnie 

firmę, materiałów eksploatacyjnych równoważnych (zamienników) utraci uprawnienia 

gwarancyjne to przejmę / reprezentowana przeze mnie firma przejmie te zobowiązania do czasu 

wygaśnięcia gwarancji producenta urządzenia. 

 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   ……………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 


