
 

 

Ogłoszenie nr 588477-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.  

Politechnika Gdańska: Usługi konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 

16200000000000, ul. Narutowicza  11/12 , 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, 

tel. 583 472 400, , e-mail dzp@pg.edu.pl, , faks 583 472 913.  



Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Uczelnia publiczna  

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.pg.edu.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.pg.edu.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Audytorium Novum, p. 18, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

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

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji i napraw 

kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne 

Politechniki Gdańskiej  

Numer referencyjny: ZP/215/055/U/20  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

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

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

9  

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, nieobjętych gwarancją, 

użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej, wykazanych w 

załączniku nr 6 do SIWZ. 2. W wykazie (załączniku nr 6 do SIWZ) zostały uwzględnione 

również kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne objęte gwarancją, których gwarancja 

kończy się w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Po upływie okresu gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany objąć je serwisowaniem. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonywanie konserwacji i napraw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, 

wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi sprzętu 

oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

sprzętu (z wyjątkiem papieru i tonerów). 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywana 

konserwacji z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w trakcie 

trwania umowy, z uwzględnieniem zaleceń producentów sprzętu dotyczących zakresu 

konserwacji podanych w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający przewiduje, że 

konserwacja każdej kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego zostanie przeprowadzona 3 



razy w okresie 18 miesięcy (w okresie obowiązywania umowy), w terminach uzgodnionych z 

uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego oraz na wezwanie uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

częstotliwości konserwacji (rzadziej niż 3 razy w okresie 18 miesięcy, w przypadku, gdy 

sprzęt jest rzadko używany) oraz zmniejszenia liczby kserokopiarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych podlegających konserwacji. Zamawiający może równocześnie zgłosić do 

konserwacji dodatkowe kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne. 7. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od wezwania. 8. Konserwację należy wykonywać u 

Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w 

pomieszczeniach, w których są użytkowane kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, 

zachowując przepisy bhp i ppoż. 9. W zależności od modelu (typu) kserokopiarki lub 

urządzenia wielofunkcyjnego, w ramach konserwacji należy wykonać co najmniej niżej 

wymienione czynności: 1) demontaż i montaż obudów, sekcji i zespołów, 2) sprawdzenie i 

czyszczenie obudów, sekcji i zespołów, 3) wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z 

zaleceniami producenta, 4) kontrola i ocena stanu technicznego sprzętu, 5) wykonanie 

wszelkich regulacji, 6) sprawdzenie działania sprzętu po konserwacji. 10. W trakcie 

wykonywania konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów, mających na celu wykrywanie i usuwanie 

na bieżąco wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w procesie użytkowania 

tego sprzętu oraz zapobieganie powstawaniu awarii. O wszystkich stwierdzonych 

nieprawidłowościach i uszkodzeniach należy informować Zamawiającego. 11. Naprawa 

obejmuje wymianę lub renowację uszkodzonego elementu, sekcji lub zespołu kserokopiarki 

lub urządzenia wielofunkcyjnego. Naprawiony sprzęt powinien być przetestowany. 12. 

Naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wykonywane będą u Zamawiającego, w 

godzinach od 7:30 do 15:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w pomieszczeniach, w 

których są użytkowane kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne. W szczególnych 

przypadkach naprawa może być wykonana, za zgodą Zamawiającego, u Wykonawcy 

(naprawa warsztatowa). 13. Procedura naprawy uszkodzonej kserokopiarki i urządzenia 

wielofunkcyjnego: 1) Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego powiadamia Wykonawcę 

pocztą elektroniczną o awarii sprzętu. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie 

zgłoszenia. 2) Najpóźniej w następnym dniu roboczym po powiadomieniu, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania bezpłatnie oględzin uszkodzonego sprzętu, polegających na 

wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności do wystawienia opinii technicznej zawierającej 

co najmniej niżej wymienione informacje: - kalkulację kosztów naprawy z 

wyszczególnieniem liczby roboczogodzin i wykazu części zamiennych, które należy 

wymienić oraz cen części zamiennych, - czas naprawy. 3) Wykonawca przedstawia opinię 

techniczną w formie pisemnej na Karcie usługi - załączniku nr 5 do SIWZ, 4) Po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego Wykonawca przystępuje do naprawy. 5) Naprawa sprzętu musi być 

wykonana najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o 

awarii. 6) Po dokonaniu naprawy Wykonawca dokona regulacji, sprawdzi działanie sprzętu i 

uporządkuje miejsce wykonywania usługi. 14. W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 

termin ustalony w pkt. 13 ppkt. 5, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, udostępni na 

swój koszt kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne zastępcze o parametrach nie 

gorszych od naprawianego sprzętu. 15. Pozostałe warunki świadczenia usług: 1) Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia książki serwisowej dla każdej kserokopiarki i urządzenia 

wielofunkcyjnego (dokonywania wpisów o każdej wykonanej usłudze), a w przypadku braku 

książki serwisowej do jej założenia. 2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

udokumentowania na Karcie usługi (załączniku nr 5 do SIWZ), każdej wykonanej usługi 

konserwacji i naprawy kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego i potwierdzenia jej 



wykonania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny 

do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku karty usługi lub braku potwierdzenia 

wykonania usługi, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 3) Wykaz osób uprawnionych 

przez Zamawiającego do zgłaszania i odbioru usług konserwacji i napraw kserokopiarek oraz 

urządzeń wielofunkcyjnych zawierać będzie załącznik nr 3 do umowy, który Wykonawca 

otrzyma podczas podpisywania umowy. 4) Wymiana niesprawnych lub zużytych materiałów 

eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru i tonerów, które nie wchodzą w zakres niniejszego 

przedmiotu zamówienia) oraz części zamiennych, może nastąpić tylko po uprzednim, 

pisemnym uzgodnieniu kosztu (ceny) wymienianego materiału lub części z uprawnionym 

przedstawicielem Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonywania 

konserwacji i napraw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części 

zamiennych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z wyjątkiem urządzeń, które nie są 

od dawna produkowane i nabycie fabrycznie nowych części jest niemożliwe. 6) Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczać wymieniane materiały eksploatacyjne i części zamienne po 

cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji ceny 

przez przedstawicieli Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do dostarczenia własnych 

części i materiałów eksploatacyjnych. 7) Podczas konserwacji i napraw, na życzenie 

Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenia i instruktaże doszkalające 

pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania kserokopiarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych. 8) Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego kserokopiarek i 

urządzeń wielofunkcyjnych objętych umową będą wykonywane bezpłatnie. 9) W przypadku, 

kiedy Wykonawca równocześnie z konserwacją kserokopiarki lub urządzenia 

wielofunkcyjnego dokonuje naprawy, w kosztach robocizny za naprawę nie uwzględnia 

czynności wchodzących w zakres konserwacji i ujętych w cenie konserwacji. 10) Na 

wykonane naprawy Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji, 11) W celu usprawnienia 

współpracy, Wykonawca na każdej kserokopiarce i urządzeniu wielofunkcyjnym umieści 

etykietę z informacją zawierającą: nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej oraz datę wygaśnięcia umowy. 16. Zamawiający może ograniczyć 

wielkość przedmiotu zamówienia, bez konieczności zmiany warunków umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz do 

zaprzestania świadczenia usług dla poszczególnych użytkowników, a Wykonawcy w takim 

przypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 17. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane usługi konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

wyliczone z pomnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji przez odpowiadające im 

ceny jednostkowe za jednorazową konserwację, zaoferowane w formularzu cenowym 

Wykonawcy. 18. Za wykonane usługi napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnożenia liczby faktycznie 

przepracowanych roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny zaoferowaną w formularzu 

cenowym, powiększone o koszt wymienionych materiałów eksploatacyjnych i części 

zamiennych. 19. Kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy konserwacji i napraw 

kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, o której mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy 

(załącznika nr 4 do SIWZ), zostanie powiększona o szacunkowy koszt materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych, który został ustalony na podstawie analizy realizacji 

zamówień na naprawy w latach ubiegłych. 20. Szacunkowy koszt materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych, łącznie dla zamówienia podstawowego oraz 

zamówienia wg prawa opcji, w poszczególnych częściach zamówienia wynosi (brutto): Część 

I: 3500 Część II: 13800 Część III: 6800 Część IV: 8500 Część V: 16800 Część VI: 42000 

Część VII: 6400 Część VIII: 3500 Część IX: 7000 21. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części 

zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części: 1) BROTHER 2) CANON 



3) DEVELOP, MINOLTA 4) HEWLETT-PACKARD, EPSON 5) LEXMARK 6) MITA 

(KYOCERA MITA), OLIVETTI 7) NASHUATEC, RICOH, OKI, PANASONIC, SHARP, 

TOSHIBA 8) SAMSUNG, SELEX 9) XEROX 22. Opis poszczególnych części zamówienia, 

informacje o typach (modelach), liczbie kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, roku 

produkcji i miejscu ich użytkowania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 23. W przypadku 

zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia (wykonania większej ilości 

konserwacji i napraw), spowodowanej zwiększoną eksploatacją kserokopiarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych, zwiększoną ilością awarii lub zgłoszeniem do serwisowania dodatkowych 

kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w 

wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Prawo opcji ma zastosowanie do wszystkich 

części zamówienia. 24. Zamówienia w ramach prawa opcji w poszczególnych częściach 

zamówienia będą realizowane po wykonaniu zamówienia podstawowego, na takich samych 

warunkach, jak zamówienie podstawowe, po cenach zaoferowanych przez Wykonawcę. 25. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 26. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy 

podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, iż 

Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. W przypadku powierzenia części 

zamówienia podwykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

zobowiązany będzie do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi, o ile już będą znane. 

27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający nie wskazuje w 

opisie przedmiotu zamówienia czynności, dla których wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm). 28. Osoby, o 

których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) c) nie wyczerpują wymagań Zamawiającego. 

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i 

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, warunkujące 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia na profesjonalnym poziomie.  

 

II.5) Główny kod CPV: 50313000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

50313100-3 

50313200-4 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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

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



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

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

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

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

zakupów:  

miesiącach:  18   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

18    

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o części 2, 5, 6 

zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania usług 

konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, o którą 

się ubiega. W przypadku ubiegania się o części 1, 3, 4, 7, 8 i 9 Zamawiający wymaga 

wykazania dysponowania 1 w/w osobą.  

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

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

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

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy -w 

przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie adresu internetowego wydającego dokument 

urzędu lub organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

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

1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący 

załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy 

Wykonawca, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych tych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 

należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp,Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

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

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

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

postępowaniu  

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

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

termin wykonania konserwacji 20,00 

termin wykonania naprawy 20,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

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



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

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

etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

5. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość Zmiany 

postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w Umowie: 

1) zmiany terminu realizacji - termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w Umowie może 

ulec zmianie w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 5 nin. Umowy nie zostanie 

wykorzystana wartość umowy brutto łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji, 

określona w § 7 ust. 1 nin. Umowy (wynagrodzenie brutto); w takim przypadku strony mogą 

przedłużyć termin realizacji Umowy, jednak nie więcej niż o 6 miesięcy; 2) zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) – wysokość wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 nin. Umowy 

może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek 

zmiany obowiązujących przepisów; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia tylko w przypadku, jeżeli zmiany o 

których mowa w ust. 4 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu, będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których 

mowa w ust. 4 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu, na wysokości wynagrodzenia, należy do 

Wykonawcy. W tym celu Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek 

o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie ww. przepisów oraz obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca poniesie w związku ze zmianami, o 

których mowa w ust. 4 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu. Do wniosku należy dołączyć 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności zestawienia kosztów przed i po zmianie przepisów. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z przyczyn o których mowa w ust. 

4 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu, może obejmować wyłącznie zakres przedmiotu Umowy 

pozostający do realizacji po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających odpowiednio 

stawkę podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokość minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 3) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany 



organizacyjne); 4) zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

postępowaniu:  

Data: 2020-10-02, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> język polski  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  BROTHER 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 9 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marki BROTHER, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 

zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



termin wykonania konserwacji 20,00 

termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 1 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega.  

 

Część nr:  2 Nazwa:  CANON 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 37 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marki CANON, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 

zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 2 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do 

wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek 

z tych części, o którą się ubiega.  

 

Część nr:  3 Nazwa:  DEVELOP, MINOLTA 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 18 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 



wielofunkcyjnych marek DEVELOP, MINOLTA, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie 

przedmiotu zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 3 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega. 

 

Część nr:  4 Nazwa:  HEWLETT-PACKARD, EPSON 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 9 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marek HEWLETT-PACKARD, EPSON, w zakresie opisanym 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 4 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega. 

 

Część nr:  5 Nazwa:  LEXMARK 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 72 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marki LEXMARK, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 

zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

termin wykonania konserwacji  20,00 

termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 5 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do 

wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek 

z tych części, o którą się ubiega.  

 

Część nr:  6 Nazwa:  MITA (KYOCERA MITA), OLIVETTI 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 



budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 144 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marek MITA (KYOCERA MITA), OLIVETTI, w zakresie opisanym 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

termin wykonania naprawy 20,00 

termin wykonania koncerwacji 20,00 

cena 60,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 6 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do 

wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek 

z tych części, o którą się ubiega.  

 

Część nr:  7 Nazwa:  NASHUATEC, RICOH, OKI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 37 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marek NASHUATEC, RICOH, OKI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, 

w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  



Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 7 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega. 

 

Część nr:  8 Nazwa:  SAMSUNG, SELEX 

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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 13 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marek SAMSUNG, SELEX, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie 

przedmiotu zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 8 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega. 

 

Część nr:  9 Nazwa:  XEROX 



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

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

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:świadczenie usług konserwacji i napraw 16 szt. kserokopiarek oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych marki XEROX, w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 

zamówienia - pkt. II.4 ogłoszenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4 

 

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 18 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin wykonania konserwacji 20,00 

Termin wykonania naprawy 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się 

o część 9 zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek z tych części, 

o którą się ubiega. 

 

 

 

 


