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Numer sprawy: BPKO-350-12/17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694 90 35 

fax.: 22 694 92 13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego - o wartości poniżej 135 tys. euro - w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 24 do druku czarno-białego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem 

do biur senatorskich, 9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, 

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) – 30121100-4, 50313200-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 09 czerwca 2017 r. 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Kancelarii Senatu 33 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, 

developer).  

1.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy podzielił zamówienie na dwie części:  

- część I zamówienia - dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur senatorskich;   

- część II zamówienia - dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku 

czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

Szczegóły dotyczące obu części zamówienia zawiera rozdział III. 

1.3. Przedmiot zamówienia (część I zamówienia i część II zamówienia) obejmuje również:  

1) bezpłatne zainstalowanie i uruchomienie kopiarek w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego, w wymaganym przez zamawiającego terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy (część I zamówienia), w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy (część II zamówienia); 

2) bezpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonych kopiarek; 

3) bezpłatne dojazdy i konserwacje zainstalowanych kopiarek w okresie gwarancji. Konserwacja 

będzie wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii i będzie obejmowała: kontrolę, regulację, 

usunięcie usterek, czyszczenie podzespołów kopiarki oraz konieczną wymianę materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych, zgodnie z zaleceniami producenta kopiarek. 

1.4. Ponadto wykonawca musi zapewnić co najmniej 1 punkt serwisowy działający na terenie każdego 

województwa (wykaz biur senatorskich wraz z adresami jest załączony do SIWZ – załącznik nr 1 do 

SIWZ) - w odniesieniu do części I zamówienia i/albo co najmniej 1 punkt serwisowy działający na 

terenie m. st. Warszawy - w odniesieniu do części II zamówienia.  

1.5. W przypadku części I zamówienia wykonawca powiadomi zamawiającego z 2-dniowym 

wyprzedzeniem - za pośrednictwem faksu lub e-mailem - o miejscu, terminie dostawy i instalacji 

kopiarki w biurze senatorskim. Zamawiający ustali szczegóły dostawy z przedstawicielem biura 

senatorskiego. Dostawa, instalacja kopiarek w biurach senatorskich i przeszkolenie osób będą się 

odbywać sukcesywnie. 

1.6. Dostawa 24 kopiarek (część I zamówienia) w oryginalnych opakowaniach producenta i ich 

zainstalowanie oraz przeszkolenie osób w biurach senatorskich nastąpi (zgodnie z załączonym 

wykazem biur senatorskich) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; dostawa 

9 kopiarek (część II zamówienia) w oryginalnych opakowaniach producenta i ich instalacja oraz 

przeszkolenie osób w Kancelarii Senatu nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

1.7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone kopiarki cyfrowe (część I zamówienia i/albo część II 

zamówienia), na minimum 36 miesięcy od daty ich instalacji, bez ograniczenia okresu gwarancji 

i uprawnień z niej wynikających limitem kopii. W celu uzyskania punktów wykonawca może 

wydłużyć okres gwarancji, o czym szczegółowo w rozdziale XVI. 

1.8. Warunki gwarancji i serwisu nie mogą być gorsze niż podane poniżej: 

a) naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania kopiarki, wskazanym przez 

zamawiającego. Jeżeli naprawa w miejscu instalacji nie będzie możliwa, wykonawca odbierze 

sprzęt i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność; 

b) na czas naprawy poza Kancelarią Senatu lub biurem senatorskim - na życzenie zamawiającego  

- wykonawca udostępni kopiarkę zastępczą; 

c) od chwili zgłoszenia awarii do jej usunięcia nie może minąć więcej niż 14 dni roboczych; 

d) wykonawca może w umowie powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji 

innemu podmiotowi, z tym że wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obsługi gwarancyjnej; 

e) w przypadku, gdy naprawa kopiarki potrwa dłużej niż cztery tygodnie lub gdy kopiarka będzie 

naprawiana cztery razy, zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wymiany kopiarki na 

nową, taką samą lub spełniającą takie same warunki techniczno-eksploatacyjne, przy czym 
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poprzez czterokrotną naprawę, kwalifikującą kopiarkę do wymiany na nową, rozumie się 

naprawę tego samego zespołu lub elementu kopiarki; 

f) okres gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy; 

g) gwarancja nie może ograniczać praw zamawiającego: 

- do przemieszczania dostarczonych kopiarek, 

- do dysponowania zakupionymi kopiarkami, 

h) w razie przeniesienia własności kopiarki uprawnionym do gwarancji będzie nowy jej właściciel. 

1.9. Oferowane kopiarki (część I i/albo część II zamówienia) muszą spełniać wymogi specyfikacji 

technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub 

spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania 

takiego oznaczenia.  

1.10. Kopiarki (część I i/albo część II zamówienia) winny być oznaczone znakiem zgodności CE. 

1.11. Wykonawca dołączy do oferty cenniki wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz części 

zamiennych, na podstawie których wykonawca wyliczył ceny brutto jednej kopii A4 – dotyczy 

części I i części II zamówienia. W przypadku występowania w danej marce kopiarki tzw. zestawów 

serwisowych, należy wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład ww. zestawów. 

1.12. Z każdej dostawy i instalacji kopiarek tak w biurach senatorskich, jak i w biurach Kancelarii Senatu 

oraz z przeszkolenia osób zostanie sporządzony protokół/ły, który/e będzie/ą zawierał/y następujące 

informacje: model urządzenia, nr seryjny, datę instalacji kopiarki i informacje o przeszkoleniu osób 

w biurach senatorskich i w biurach Kancelarii Senatu.  

1.13. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez 

podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 2 

do SIWZ - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, i podania 

przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego wskazania 

zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji zamówienia: (część I zamówienia) dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób 

w biurach senatorskich - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; (część II zamówienia) 

dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach Kancelarii Senatu - 21 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy.  

 

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

3.1. Część I zamówienia obejmuje dostawę 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno- 

-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, 

developer), z przeznaczeniem do biur senatorskich. 

3.1.1. Kopiarki muszą spełniać następujące warunki techniczno-eksploatacyjne: 

1) prędkość kopiowania minimum 22 kopie na minutę, 

2) moduł dupleksu, 

3) moduł drukarki, 

4) dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, 

5) pamięć minimum 128 MB, 

6) format kopii i oryginału A3-A5, 

7) rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi, 

8) minimum 2 szuflady na papier o pojemności minimum 250 arkuszy każda (w tym co 

najmniej jedna szuflada w formacie A3), 

9) skaner kolorowy z możliwością skanowania Twain, do USB (pendrive), 

10) zgodność: Windows (Vista/Windows 7/Windows 10/Linux),  

11) panel sterowania i komendy w języku polskim i możliwość zmiany na język angielski, 

12) stolik lub szafka pod kopiarkę, 

13) możliwość wprowadzenia kodu dostępu przez użytkownika, 

14) instrukcja obsługi kopiarki w języku polskim, 

15) zasilanie 220 V-230 V/50 Hz. 

3.1.2. W celu potwierdzenia, że oferowane kopiarki spełniają parametry techniczno-eksploatacyjne 
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wymagane przez zamawiającego w SIWZ i wskazane przez wykonawcę, należy wypełnić 

i złożyć załącznik nr 2a – Parametry techniczne oferowanej kopiarki, stanowiący załącznik do 

Formularza oferty – i na wezwanie zamawiającego - dostarczyć folder oferowanych 

kopiarek, lub inny dokument potwierdzający ich parametry techniczno-eksploatacyjne – patrz 

ppkt 8.6.3.  

3.1.3. Przedmiot zamówienia (część I zamówienia) obejmuje również:  

1) bezpłatne zainstalowanie i uruchomienie kopiarek w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego i w terminach uzgodnionych z zamawiającym, nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

2) bezpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonych kopiarek; 

3) bezpłatne dojazdy i konserwacje każdej kopiarki w czasie trwania gwarancji. 

Konserwacja będzie wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii i będzie obejmowała: 

kontrolę, regulację, usunięcie usterek, czyszczenie podzespołów kopiarki oraz konieczną 

wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, zgodnie z zaleceniami 

producenta kopiarek. 

3.1.4. Dostawa kopiarek w oryginalnych opakowaniach producenta, instalacja i przeszkolenie osób 

w biurach senatorskich (część I zamówienia) nastąpi zgodnie z załączonym do SIWZ 

wykazem biur senatorskich.  

3.1.5. Dostawa, instalacja i szkolenie osób będą się odbywać sukcesywnie, zgodnie z ustaleniami 

zamawiającego, wykonawcy i przedstawiciela biura senatorskiego. O miejscu i terminie 

dostawy i instalacji kopiarki wykonawca powiadomi zamawiającego z 2-dniowym 

wyprzedzeniem faksem lub e-mailem.   

3.1.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone kopiarki cyfrowe na 

minimum 36 miesięcy od daty ich instalacji, bez ograniczenia okresu gwarancji 

i uprawnień z niej wynikających limitem kopii. Okres rękojmi będzie odpowiadać okresowi 

udzielonej gwarancji. Okres gwarancji wykonawca może wydłużyć zgodnie z warunkami 

określonymi w rozdziale XVI. 

3.1.7. Warunki gwarancji i serwisu, w okresie realizacji umowy, nie mogą być gorsze niż podane 

poniżej:  

a) naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania kopiarki, 

wskazanym przez zamawiającego. Jeżeli naprawa w miejscu instalacji nie będzie 

możliwa, wykonawca odbierze kopiarkę i dostarczy ją po naprawie na własny koszt 

i odpowiedzialność; 

b) na czas naprawy poza biurem senatorskim, na życzenie zamawiającego, wykonawca 

udostępni kopiarkę zastępczą; 

c) od chwili zgłoszenia awarii do jej usunięcia nie może minąć więcej niż 14 dni 

roboczych; 

d) wykonawca może w umowie powierzyć wykonanie obowiązków wynikających 

z gwarancji innemu podmiotowi, z tym że wykonawca ponosi odpowiedzialność 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi gwarancyjnej; 

e) w przypadku, gdy naprawa kopiarki potrwa dłużej niż cztery tygodnie, lub gdy ten 

sam zespół lub element kopiarki będzie naprawiany cztery razy, zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo wymiany kopiarki na nową, spełniającą takie same warunki 

techniczno-eksploatacyjne, przy czym poprzez czterokrotną naprawę kwalifikującą 

kopiarkę do wymiany na nową, rozumie się naprawę tego samego zespołu lub elementu 

kopiarki; 

f) okres gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy; 

g) gwarancja nie może ograniczać praw zamawiającego: 

- do przemieszczania dostarczonych kopiarek, 

- do dysponowania zakupionymi kopiarkami, 

h) w razie przeniesienia własności kopiarki uprawnionym do gwarancji będzie nowy jej 

właściciel. 

3.1.8. Wykonawca może do oferty załączyć wzór karty gwarancyjnej. Zaleca się, aby zapisy wzoru 

karty gwarancyjnej były zgodne z zapisami pkt 3.1.7. Opisu przedmiotu zamówienia. Warunki 

gwarancji wynikające z SIWZ i zawartej umowy korzystniejsze dla zamawiającego, będą 

miały pierwszeństwo przed zapisami dołączonego przez wykonawcę wzoru karty 

gwarancyjnej, a później karty gwarancyjnej. 
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3.1.9. Wykonawca ubiegający się o dostawę kopiarek cyfrowych do biur senatorskich musi zapewnić 

co najmniej 1 punkt serwisowy działający w każdym województwie.  

 

3.2. Część II zamówienia - dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku 

czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

3.2.1. Kopiarki muszą spełniać następujące warunki techniczno-eksploatacyjne, np.: 

1) prędkość kopiowania minimum 33 kopii na minutę, 

2) moduł dupleksu, 

3) moduł drukarki, 

4) dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, 

5) pamięć minimum 2 GB, 

6) dysk twardy minimum 250 GB, 

7) format kopii i oryginału A4-A5, 

8) rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi, 

9) minimum 2 szuflady na papier o pojemności minimum 500 arkuszy każda,  

10) funkcja sortowania elektronicznego, 

11) skaner kolorowy z możliwością skanowania do e-mail, do FTP, Twain, do SMB, do USB 

(pendrive), 

12)  zgodność: Windows (Windows7/Windows 10/Mac OS 10.2 lub późniejszy/Linux),  

13) panel sterowania i komendy w języku polskim i możliwość zmiany na język angielski, 

14) stolik lub szafka pod kopiarkę, 

15) możliwość wprowadzenia kodu dostępu przez użytkownika, 

16) instrukcja obsługi w języku polskim, 

17) zasilanie 220 V-230 V /50 Hz. 

3.2.2. W celu potwierdzenia, że oferowane kopiarki spełniają parametry techniczno-eksploatacyjne 

wymagane przez zamawiającego w SIWZ i wskazane przez wykonawcę, należy wypełnić 

i złożyć załącznik nr 2b – Parametry techniczne oferowanej kopiarki, stanowiący załącznik do 

Formularza oferty – i na wezwanie zamawiającego - dostarczyć folder oferowanych 

kopiarek, lub inny dokument potwierdzający ich parametry techniczno-eksploatacyjne – patrz 

ppkt 8.6.3. 

3.2.3. Przedmiot zamówienia (część II zamówienia) obejmuje również:  

1) bezpłatne zainstalowanie i uruchomienie kopiarek w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego, i w terminach uzgodnionych z zamawiającym, nie dłuższym niż 21 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

2) bezpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonych kopiarek; 

3) bezpłatne dojazdy i konserwacje każdej kopiarki w czasie trwania gwarancji. 

Konserwacja będzie wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii i będzie obejmowała: 

kontrolę, regulację, usunięcie usterek, czyszczenie podzespołów kopiarki oraz konieczną 

wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, zgodnie z zaleceniami 

producenta kopiarek.  

3.2.4. Dostawa kopiarek nastąpi do siedziby Kancelarii Senatu, w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8 

w oryginalnych opakowaniach producenta.   

3.2.5. Wykonawca zainstaluje kopiarki i przeszkoli wskazane osoby z biur Kancelarii Senatu 

w terminie uzgodnionym z zamawiającym. O terminie i miejscu instalacji kopiarki 

zamawiający powiadomi wykonawcę za pośrednictwem faksu lub e-mailem z 2-dniowym 

wyprzedzeniem.  

3.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone kopiarki cyfrowe na 

minimum 36 miesięcy od daty ich instalacji, bez ograniczenia okresu gwarancji 

i uprawnień z niej wynikających limitem kopii. Okres rękojmi będzie odpowiadać okresowi 

udzielonej gwarancji. Okres gwarancji wykonawca może wydłużyć zgodnie z warunkami 

określonymi w rozdziale XVI. 

3.2.7. Warunki gwarancji i serwisu, w okresie realizacji umowy, nie mogą być gorsze niż podane 

poniżej:  

1) naprawy gwarancyjne będą się odbywać w miejscu zainstalowania kopiarki, wskazanym 

przez zamawiającego. Jeżeli naprawa w miejscu instalacji nie będzie możliwa, 
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wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy go po naprawie na własny koszt 

i odpowiedzialność;  

2) na czas naprawy poza Kancelarią Senatu na życzenie zamawiającego wykonawca 

udostępni kopiarkę zastępczą;  

3) od chwili zgłoszenia awarii do jej usunięcia nie może minąć więcej niż 14 dni roboczych;  

4) wykonawca może w umowie powierzyć wykonanie obowiązków wynikających 

z gwarancji innemu podmiotowi, z tym, że wykonawca ponosi odpowiedzialność 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi gwarancyjnej;  

5) w razie gdy naprawa kopiarki potrwa dłużej niż cztery tygodnie, lub gdy ten sam zespół 

lub element kopiarki będzie naprawiany cztery razy, zamawiającemu będzie przysługiwać 

prawo wymiany kopiarki na nową, spełniającą takie same warunki techniczno- 

eksploatacyjne, przy czym poprzez czterokrotną naprawę, kwalifikującą kopiarkę do 

wymiany na nową, rozumie się naprawę tego samego zespołu lub elementu kopiarki;  

6) okres gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy;  

7) gwarancja nie może ograniczać praw zamawiającego: 

- do przemieszczania dostarczonych kopiarek, 

- do dysponowania zakupionymi kopiarkami, 

8) w razie przeniesienia własności kopiarek, uprawnionym do gwarancji będzie nowy ich 

właściciel. 

3.2.8. Wykonawca może do oferty załączyć wzór karty gwarancyjnej. Zaleca się, aby zapisy wzoru 

karty gwarancyjnej były zgodne z zapisami pkt 3.2.7. Opisu przedmiotu zamówienia. Warunki 

gwarancji wynikające z SIWZ i zawartej umowy korzystniejsze dla zamawiającego, będą 

miały pierwszeństwo przed zapisami dołączonego przez wykonawcę wzoru karty 

gwarancyjnej, a później karty gwarancyjnej. 

3.2.9. Wykonawca ubiegający się o dostawę kopiarek cyfrowych z przeznaczeniem do Kancelarii 

Senatu, musi zapewnić co najmniej 1 działający punkt serwisowy na terenie m. st. Warszawy. 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie 

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

V. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 7 USTAWY: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

OFERTY WARIANTOWE: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:  

 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy). 

7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

 7.2.1. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy;  

 7.2.2. Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
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7.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

zawiera rozdział VIII.  

7.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale VII, 

wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, 

składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy, zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

8.2. W celu potwierdzenia, że oferowane kopiarki spełniają wymagania określone w SIWZ, zamawiający 

wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymagań, np. 

folderów – część I i/albo część II zamówienia. 
8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie własne 

- o którym mowa w pkt. 8.1. - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

8.4. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, zamieszcza w oświadczeniu własnym - o którym mowa w pkt 8.1. - informacje 

o tym/tych podwykonawcy/cach, w celu wykazania braku istnienia wobec niego/nich podstaw 

wykluczenia. 

8.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i 

wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony oddzielnie od SIWZ na stronie www.senat.gov.pl. 

8.6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów:  

8.6.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

8.6.2. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.6.1., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,  

będzie żądany również w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

8.6.3. Np. folderu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez oferowane kopiarki 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych wymaganych w SIWZ i wskazanych przez wykonawcę 

(część I i/albo część II zamówienia). 

8.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 8.6.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.8. Dokument, o którym mowa w pkt 8.7., winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

8.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8.7., 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, 

http://www.senat.gov.pl/
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub zamieszkania tej osoby. Pkt 8.8. stosuje się.  

8.10. 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.   

8.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VIII, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

8.12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

9.1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający 

oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej,  

z zastrzeżeniem pkt 13.5. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, zgodnie 

z art. 26 ust. 2 ustawy i uzupełniane lub wyjaśniane zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, mogą być 

przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej i winny być potwierdzone na 

piśmie.  

9.2. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania 

przekazanych za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji.   

9.3. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości za pomocą faksu lub 

za pomocą poczty elektronicznej, zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane pod podany przez 

wykonawcę numer faksu lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w terminie, w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

należy kierować na adres: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 

00-902 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bpko@senat.gov.pl, za pomocą faksu 

pod numer:  22 694-92-13.  

9.5. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.senat.gov.pl zawiadomienia, informacje 

i inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy.  

9.6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

9.6.1. W sprawach przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) – Michał Majsterek, 

tel.: 22 694 90 32, faks: 22 694 92 13,  

9.6.2. W sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak - Biuro 

Prawne, Kadr i Organizacji, tel.: 22 694 90 35, 22 694 90 37, faks: 22 694 92 13. 

 

 

 

 

mailto:bpko@senat.gov.pl
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X. OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ 

ORAZ  INFORMACJA  O  ZEBRANIU WYKONAWCÓW: 

 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 10.2.  

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.senat.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.   

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

12.1. Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że 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 o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

13.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13.2. Oferta powinna zawierać:    

13.2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami 

nr 2a i/albo nr 2b do Formularza oferty. 

13.2.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  

13.2.3. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno 

być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

13.2.4. Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe 

na jedną część zamówienia (część I i/albo część II), albo na wszystkie części zamówienia. Na 

każdą część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie 

opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.  

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Oferta z załącznikami (Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenia i dokumenty 

http://www.senat.gov.pl/
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potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w SIWZ, 

lub informacja o tym, że wykonawca należy albo nie należy do grupy kapitałowej) musi być 

sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie 

długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z załącznikami musi być czytelna. Zamawiający 

nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w drodze elektronicznej.  

13.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

13.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, przy czym: 

 1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale,  

2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, o których mowa 

wyżej w ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.   

13.8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisania dokumentów lub 

oświadczeń, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.   

13.9. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.11. Zamawiający zaleca, żeby oferta była połączona z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację (np. zszyta, spięta itp.). 

13.12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności. 

13.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.   

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
14.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa. 
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Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w 

tym: 24 do druku czarno-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia, z przeznaczeniem do biur senatorskich, 

9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, 

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu (Nr sprawy BPKO-350-12/17). 

Nie otwierać do 20 czerwca 2017 r., do godz. 12:30. 

14.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie wykonawcy (nazwa, 

siedziba/adres wykonawcy). 

14.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się 

w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do 

piątku, w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 46. Termin składania ofert upływa 20 czerwca 

2017 r., o godz. 12:00. W przypadku składania oferty osobiście lub przez kuriera, należy 

uwzględnić czas na uzyskanie przepustki uprawniającej do wejścia na teren Sejmu (Dział 

Przepustek, od strony ul. Wiejskiej) i poddanie przesyłki kontroli pirotechnicznej (budynek „N” 

Kancelarii Sejmu, przy Al. Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego). 

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   

14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem 

na kopercie „WYCOFANIE”.    

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, 

sala 209. Otwarcie jest jawne.  

14.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.  

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.senat.gov.pl, 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

14.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się do 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
  
tel.: 22 694 90 33, 22 694 

90 35. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto (z podatkiem VAT) za poszczególne części 

zamówienia, tj. za: 

- część I zamówienia – dostawę 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno- 

-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, 

developer), z przeznaczeniem do biur senatorskich, bezpłatną: instalacją, uruchomieniem, 

przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami do miejsca zainstalowania kopiarek i bezpłatną konserwacją każdej 

kopiarki w okresie gwarancji, wykonywaną nie rzadziej niż co 50 000 kopii i/albo  

- część II zamówienia – dostawę 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku 

czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu, bezpłatną: 

instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie 

obsługi kopiarek oraz bezpłatnymi dojazdami do miejsca zainstalowania kopiarek i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki w okresie gwarancji, wykonywaną nie rzadziej niż co 50 000 kopii. 

Do wypełnienia i złożenia Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz 

z załącznikiem nr 2a do Formularza oferty, i/albo załącznikiem nr 2b do Formularza oferty 

- w zależności od oferowanej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną 

wybraną przez siebie część zamówienia (część I zamówienia albo część II zamówienia) albo na 

dwie części.  

 

http://www.senat.gov.pl/


 12 

15.2. Wykonawca poda również w Formularzu oferty cenę jednostkową brutto jednej kopiarki 

– w zależności od oferowanej części zamówienia (część I zamówienia i/albo część II zamówienia) 

i cenę brutto jednej kopii A4 wraz z cennikami wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz części 

zamiennych, na podstawie których zostały wyliczone ceny brutto jednej kopii A4 (część 

I zamówienia i/albo część II zamówienia). 

15.3. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. 

15.4. Podane ceny muszą być ostateczne i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (część I zamówienia i/albo część II zamówienia), w tym w szczególności koszty: 

opakowania, transportu do biur senatorskich i do siedziby zamawiającego, ubezpieczenia w trakcie 

transportu, wniesienia, instalacji, przeszkolenia, dojazdów wykonawcy do miejsca zainstalowania 

kopiarek  i  konserwacji kopiarek w okresie gwarancji oraz należne cła i podatki, jak również 

dodatkowe funkcjonalności – jeżeli dotyczy. 

15.5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.  

15.6. Zapłata za dostarczone kopiarki będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, 

w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po 

potwierdzeniu wykonania dostawy, zainstalowania i przeszkolenia osób w biurach senatorskich 

i w biurach Kancelarii Senatu przez zamawiającego. Szczegółowe zasady rozliczeń zawierają 

wzory umów, stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ: nr 4 i nr 5 – w zależności od 

oferowanej części zamówienia (część I zamówienia i/albo część II zamówienia). 

15.7. Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez "oczywistą omyłkę 

rachunkową" w obliczeniu ceny zamawiający rozumie omyłkę w rachunkach na liczbach, która ma 

charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę 

z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści. 

15.8. Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla 

zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena. 

15.9. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, 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. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

16.1. Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty – na każdą część zamówienia (część I 

zamówienia i/albo część II zamówienia) – będzie kierował się następującymi kryteriami:  

1) Cena brutto kopiarek wraz z dostawą, bezpłatną: instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi kopiarki oraz bezpłatnymi 

dojazdami i bezpłatną konserwacją każdej kopiarki w okresie gwarancji, wykonywaną nie 

rzadziej niż co 50 000 kopii – waga 50%; (50 pkt); 

W kryterium „cena brutto kopiarek” „C” zostanie zastosowany wzór: 

C = (Cn:Co) x 50 pkt, 

gdzie: 

C – wartość punktowa ocenianej oferty w tym kryterium, 

Cn – najniższa cena brutto oferowana w ocenianych ofertach, 

Co – cena brutto w ocenianej ofercie, 
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50 pkt – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium. „cena brutto 

kopiarek”.  

2) Cena brutto jednej kopii A4 – waga 10%; (10 pkt) 

W kryterium „cena brutto jednej kopii A4” „Ck” zostanie zastosowany wzór: 

Ck = (Cn:Co) x10 pkt, 

gdzie: 

Ck – wartość punktowa ocenianej oferty w tym kryterium, 

Cn - najniższa oferowana cena jednej kopii A4 w ofertach, 
Co – cena jednej kopii A4 w badanej ofercie, 

10 pkt – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena brutto jednej 

kopii A4”. 

3) Gwarancja – „G” - maksymalnie 20 pkt. 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji od daty instalacji kopiarek, bez 

ograniczenia okresu gwarancji i uprawnień z niej wynikających limitem kopii. 

W kryterium „gwarancja” będzie punktowana długość udzielonej przez wykonawcę gwarancji 

ponad 36 miesięcy, jednak maksymalnie do 48 miesięcy, w następujący sposób: 

a) za udzielenie 42 miesięcy gwarancji od daty instalacji kopiarek, bez ograniczania okresu 

gwarancji i uprawnień z niej wynikających limitem kopii – 10 pkt; 

b) za udzielenie 48 miesięcy gwarancji od daty instalacji kopiarek, bez ograniczania okresu 

gwarancji i uprawnień z niej wynikających limitem kopii – 20 pkt. 

Liczba punktów w ww. kryterium „gwarancja” wynosi maksimum 20 pkt. 

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji tylko na 36 miesięcy od daty instalacji kopiarek, bez 

ograniczania okresu gwarancji i uprawnień z niej wynikających limitem kopii, otrzyma „0 pkt” 

w kryterium „gwarancja”. 

4) Dodatkowe funkcjonalności kopiarek (F1 albo/i F2): 

(część I zamówienia) – „F1” – 20%; (20 pkt): możliwość sortowania i grupowania; 

(część II zamówienia) – „F2” – maks. 20 pkt: funkcja blokowania podczas pracy w trybie 

monochromatycznym zużycia materiałów eksploatacyjnych odpowiedzialnych za kolorowe 

kopie i wydruki - F2b – 10%; (10 pkt); bezpośrednia funkcja drukowania wydruków z TIFF 

i z PDF F2d – 10%; (10 pkt). F2 = F2b + F2d. 

16.2. Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba punktów „Pł”, jaką może otrzymać 

oferta (w każdej części zamówienia), wynosi 100 pkt.  

16.3. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, 

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

podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.   

16.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia 

wszystkie wymogi SIWZ oraz jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. 

uzyskała największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny ofert, tj. Pł = (C + 

Ck + G + F1) – część I zamówienia i/albo Pł = (C + Ck + G + F2) – część II zamówienia.    

16.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego 

www.senat.gov.pl. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

17.1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie określonym w art. 94 ustawy, po upływie którego 

może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

17.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
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17.3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa 

w art. 151a ustawy. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

18.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w Formularzu oferty wykonawcy, 

odpowiednio w odniesieniu do I i/albo II części zamówienia. Zabezpieczenie należy wnieść przed 

podpisaniem umowy. 

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa: 18 1010 

1010 0023 6513 9120 0000), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

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

z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 

18.3. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta 

lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde 

jego żądanie, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty zabezpieczenia.  

18.4. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje 

na oprocentowanym rachunku bankowym.  

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres obowiązywania  umowy 

oraz okres przewidziany, zgodnie z art. 151 ustawy, na jego zwrot. 

18.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

18.8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 

wzorach umów stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- odpowiednio załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
19.1. Zawarcie umów nastąpi w oparciu o ich wzory, stanowiące odpowiednio dla każdej części 

zamówienia (część I i/albo część II zamówienia ) załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.  

19.2. Postanowienia ustalone we wzorach umów nie podlegają negocjacjom.  

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
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XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 
21.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia. 

 

Dyrektor Biura 

Prawnego, Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Wykaz biur senatorskich, do których będą dostarczane kopiarki 

 

 

Opublikowany oddzielnie od specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
................................. 

pieczęć wykonawcy 

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr 

i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO-350-12/17 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja (my), niżej podpisany (i): 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 

24 do druku czarno-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, 

z przeznaczeniem do biur senatorskich, 9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur Kancelarii 

Senatu, oferuję/my realizację:  

I. Części I zamówienia - dostawę 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego 

typu ………………………………………..* wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur senatorskich, zgodnie z warunkami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za: 

1. Cenę brutto (dostawa, bezpłatna: instalacja, uruchomienie, przeszkolenie osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz bezpłatne dojazdy i bezpłatna konserwacja każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji, wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

............................................................................................................................................. zł** (słownie: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... zł). 

2. Cenę brutto jednej fabrycznie nowej kopiarki cyfrowej do druku czarno-białego wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem osób w biurze senatorskim w zakresie obsługi 

kopiarki oraz bezpłatnym dojazdem i bezpłatną konserwacją kopiarki, w okresie gwarancji, wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50.000 kopii: ..…..…………………….….............................................. zł**, słownie: 

...................................................................................................................................................................zł). 
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3. Oferuję/my cenę brutto 1 kopii A4 w wysokości ............................................................................. zł** 

(słownie: ................................................................................................................................................... zł). 

Zestawienie cen wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (eksploatacyjnych)                

na podstawie których wyliczona została cena brutto 1 kopii A4 zgodnie z zapisami SIWZ 

(w przypadku występowania w danej marce kopiarki tak zwanych zestawów serwisowych, należy 

wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład ww. zestawów) – część I zamówienia – dostawa 

24 kopiarek (....): 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

100.000 x kol.  7 

kol.  6 

9. 

(kol. 5 x kol. 8) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Razem: 

 

...................... zł* 

*
W celu obliczenia ceny brutto 1 kopii A4, należy podzielić uzyskaną sumę wartości brutto materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych (eksploatacyjnych) wymienianych na każde 100.000 kopii (kolumna 9 ww. 

tabeli) przez 100.000. Uzyskaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
**

W przypadku, gdy dana część lub materiał eksploatacyjny nie jest wymieniany do 100.000 kopii, w kolumnie 

8 (liczba potrzebna do wykonania 100 tys. kopii) należy podać liczbę danego elementu w ułamku dziesiętnym, 

tj. 100.000 podzielić przez wydajność danego elementu i pomnożyć przez liczbę jednorazowo wymienianych 

elementów. Ułamek dziesiętny należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. 

*** Wszystkie ceny podane w tabeli winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych ww. fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych, na ...........................* miesięcy od daty ich instalacji, bez ograniczenia okresu gwarancji 

i  uprawnień z niej wynikających, limitem kopii (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 48 miesięcy). 

*W przypadku niewpisania w wykropkowanym miejscu żadnej wartości zamawiający przyjmie, że wykonawca 

udzielił gwarancji na wymagane przez zamawiającego minimum 36 miesięcy. 

5. Zaoferowana kopiarka posiada dodatkową funkcjonalność, tj. możliwość sortowania i grupowania 

………………………………………………..*; należy wpisać tak albo nie. W przypadku niewpisania przez 

wykonawcę żadnej z opcji zamawiający przyjmie, że kopiarka nie posiada tej funkcjonalności, wykonawca otrzyma „0” 

w tym kryterium.  

6. Oświadczam/y, że zapewnię/my co najmniej 1 działający punkt serwisowy w każdym województwie 

na terenie Polski. 

II. Część II zamówienia - dostawę 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego            

i do druku w kolorze typu …………………….………..……..* wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur Kancelarii 

Senatu, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za: 

1. Cenę brutto (dostawa, bezpłatna: instalacja, uruchomienie, przeszkolenie osób w biurach Kancelarii 

Senatu w zakresie obsługi kopiarek oraz bezpłatne dojazdy i bezpłatna konserwacja każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji, wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

............................................................................................................................................. zł** (słownie: 

................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................). 

2. Cenę brutto jednej fabrycznie nowej kopiarki cyfrowej do druku czarno-białego i w kolorze wraz 

z dostawą, bezpłatną: instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem osób w biurach Kancelarii Senatu 

w zakresie obsługi kopiarki oraz bezpłatnym dojazdem i bezpłatną konserwacją kopiarki, w okresie 

gwarancji, wykonywaną nie rzadziej niż co 50.000 kopii:  ……….……………….….................... zł**, 

słownie: .....................................................................................................................................................zł). 

3. Oferuję/my cenę brutto 1 kopii A4 w wysokości* ........................................................................... zł** 

(słownie: ................................................................................................................................................... zł). 

Zestawienie cen wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (eksploatacyjnych) na 

podstawie których wyliczona została cena brutto 1 kopii A4 zgodnie z zapisami SIWZ 

(w przypadku występowania w danej marce kopiarki tak zwanych zestawów serwisowych, należy 

wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład ww. zestawów) – część II zamówienia – dostawa 

9 kopiarek (....): 

L
.p

. 

N
a

zw
a

 m
a

te
ri

a
łu

 

ek
sp

lo
a

ta
cy

jn
eg

o
 

i 
cz

ęś
ci

 z
a

m
ie

n
n

y
ch

 

(e
k

sp
lo

a
ta

cy
jn

y
ch

) 
 

C
en

a
 j

ed
n

o
st

k
o

w
a
 

n
et

to
*
*

*
 

P
o

d
a

te
k

 V
A

T
 (

%
, 

) 

C
en

a
 j

ed
n

o
st

k
o

w
a
 

b
ru

tt
o

*
*

*
 

 W
y

d
a

jn
o

ść
 (

li
cz

o
n

a
 

w
 k

o
p

ia
ch

 A
4

) 
 

L
ic

zb
a

 j
ed

n
o

ra
zo

w
o

 

w
y

m
ie

n
ia

n
y

ch
 

el
em

en
tó

w
 

L
ic

zb
a

 p
o

tr
ze

b
n

a
 d

o
 

w
y

k
o

n
a

n
ia

 1
0
0

 t
y

s.
 

k
o

p
ii

*
*
 

W
a

rt
o

ść
 b

ru
tt

o
 (

zł
) 

m
a

te
ri

a
łó

w
 

ek
sp

lo
a

ta
cy

jn
y

ch
 

i 
 c

zę
śc

i 
za

m
ie

n
n

y
ch

 

(e
k

sp
lo

a
ta

cy
jn

y
ch

) 
 

w
y

m
ie

n
ia

n
y

ch
 n

a
 

k
a

żd
e 

1
0

0
 t

y
s.

 

k
o

p
ii

*
*
*
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

(kol. 5 x kol. 8) 
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100.000 x kol.  7 

kol.  6 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Razem: 

 

..................... zł* 

* 
W celu obliczenia ceny brutto 1 kopii A4, należy podzielić uzyskaną sumę wartości brutto materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych (eksploatacyjnych) wymienianych na każde 100.000 kopii (kolumna 9 ww. 

tabeli) przez 100.000. Uzyskaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
** 

W przypadku, gdy dana część lub materiał eksploatacyjny nie jest wymieniany do 100.000 kopii, w kolumnie 

8 (liczba potrzebna do wykonania 100 tys. kopii) należy podać liczbę danego elementu w ułamku dziesiętnym, 

tj. 100 000 podzielić przez wydajność danego elementu i pomnożyć przez liczbę jednorazowo wymienianych 

elementów. Ułamek dziesiętny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
***

 Wszystkie ceny podane w tabeli winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Udzielam/y gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych ww. fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych, na ..................* miesięcy, od daty ich instalacji, bez ograniczenia okresu gwarancji 

i uprawnień z niej wynikających limitem kopii (jednak nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 

48 miesięcy). *W przypadku niewpisania w wykropkowanym miejscu żadnej wartości zamawiający przyjmie, że 

wykonawca udzielił gwarancji na wymagane przez zamawiającego minimum 36 miesięcy. 

5. Zaoferowana kopiarka posiada dodatkowe funkcjonalności: 

1) funkcja blokowania podczas pracy w trybie monochromatycznym zużycia materiałów 

eksploatacyjnych odpowiedzialnych za kolorowe kopie i wydruki ……………………………….*; 

należy wpisać tak albo nie. W przypadku niewpisania przez wykonawcę żadnej z opcji zamawiający przyjmie, że kopiarka nie 

posiada tej funkcjonalności, wykonawca otrzyma „0” w tym kryterium.  

2) bezpośrednią funkcję drukowania wydruków z TIFF i z PDF …………………………………*; 

należy wpisać tak albo nie. W przypadku niewpisania żadnej z opcji przez wykonawcę zamawiający przyjmie, że kopiarka nie 

posiada tej funkcjonalności, wykonawca otrzyma „0” w tym kryterium. 

6. Oświadczam/y, że zapewnię/my co najmniej 1 działający punkt serwisowy w Warszawie. 
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Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanej części 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu oraz związane z wniesieniem 

kopiarek do siedziby zamawiającego i inne;   

2) zapoznałem/liśmy się ze wzorami umów (odpowiednio dla każdej części zamówienia), które 

akceptuję/my, z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę/imy 

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak 

nie później niż w terminie związania ofertą;  

3) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty (część I zamówienia i/albo część II zamówienia), przed 

podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto, (w zależności od oferowanej części 

zamówienia); 

4) uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert;  

5) zamierzam/y zlecić realizację części I zamówienia***/części II zamówienia*** niżej 

wymienionemu/nych podwykonawcy/om w zakresie (wypełnić, jeżeli dotyczy, albo skreślić):  

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma, adres) Wskazanie części zamówienia, które 

wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy/om 

(zakres) 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

6) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdziemy 

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia;   

7) niniejsza oferta na stronach nr od ............... do ……........ zawiera***/nie zawiera*** informacji/je 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);  

8) jestem/śmy: 

mikroprzedsiębiorstwem …………………..., tak/nie***, 

małym przedsiębiorstwem …………………., tak/nie***, 

średnim przedsiębiorstwem …………………, tak/nie***. 

9) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

.................................................................................................................................................................. 

e-mail: ...................................................................................................................................................... 
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nr faksu: ……………………………………………………………………………………………….... 

nr telefonu: …………………………………………………………………………………………...… 

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia 

i umowy są/będzie:  .………...........................……….............................................................................. 

…………………...............……….........................…………………............................……………….; 

10) do oferty dołączam/y następujące załączniki stanowiące jej integralną część
****

: 

a. ............................................................................................................................................................ 

b. ............................................................................................................................................................ 

c. ............................................................................................................................................................ 

d. ............................................................................................................................................................ 

e. ............................................................................................................................................................ 

f. ............................................................................................................................................................. 

g. ............................................................................................................................................................ 

h. ............................................................................................................................................................ 

i. ............................................................................................................................................................. 

j. ............................................................................................................................................................. 

k. ............................................................................................................................................................ 

 

Ofertę składam/y na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 

 

 

 

 

 

 

……………….............................................................................................................  ............................................................................................................................. .................. 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

*
 Wypełnić tę część Formularza oferty, której dotyczy. Można złożyć ofertę na jedną część  zamówienia i/albo na dwie części 

zamówienia. 
**

 Wszystkie ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
*** 

Niepotrzebne skreślić. 
**** 

Wykazać załączniki. 
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Załącznik nr 2a do Formularza oferty 

[część I zamówienia – dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych (….)]  

.................................... 

pieczęć wykonawcy 

 

Parametry techniczne oferowanych fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych …………………………* 

 A B C 

Lp.  

Warunki techniczno-eksploatacyjne 

 

Spełnia/Nie spełnia 

+/- 

Dokładne wartości 

w przypadku 

parametrów wyższych 

od minimalnie wymaganych 

w kol. A 

1. Prędkość kopiowania – minimum 22 kopie na minutę  

 

 

2. Moduł dupleksu  

 

 

3. Moduł drukarki  

 

 

4. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 

 

 

 

 

5. Pamięć minimum 128 MB 

 

 

 

 

6. Format kopii i oryginału A3-A5  

 

 

7. Rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi  

 

 

8. Minimum 2 szuflady na papier o pojemności 

minimum 250 arkuszy każda (w tym co najmniej 

jedna szuflada w formacie A3) 

 

 

 

9. Skaner kolorowy z możliwością skanowania Twain, 

do USB (pendrive) 

 

 

 

10. Zgodność: Windows (Windows 7/Windows 10/Linux)  

 

 

11.  Panel sterowania i komendy w języku polskim 

i możliwość zmiany języka na angielski 

 

 

 

12. Stolik lub szafka pod kopiarkę  

 

 

13. Możliwość wprowadzenia kodu dostępu przez 

użytkownika 

 

 

 

14. Instrukcja obsługi kopiarki w języku polskim  

 

 

15. Zasilanie 220 V-230 V/50 Hz 

 

 

 

 

Na potwierdzenie spełniania ww. parametrów zamawiający wezwie wykonawcę zgodnie z ppkt 8.6.3. do dostarczenia 

folderu kopiarek lub innego dokumentu potwierdzającego parametry techniczne oferowanych kopiarek.  

* Wpisać. 

 

 

............................................    ................................................................. 

Miejscowość, data  Podpis/podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika  
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Załącznik nr 2b do Formularza oferty 

[część II zamówienia – dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych (….)]  

.................................... 

pieczęć wykonawcy 

 

Parametry techniczne oferowanych fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych …………………………* 

 A B C 

Lp.  

Warunki techniczno-eksploatacyjne 

 

Spełnia/Nie spełnia 

+/- 

Dokładne wartości 

w przypadku 

parametrów wyższych 

od minimalnie wymaganych 

w kol. A 

1. Prędkość kopiowania – minimum 33 kopie na minutę  

 

 

2. Moduł dupleksu  

 

 

3. Moduł drukarki  

 

 

4. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów 

 

 

 

 

5. Pamięć minimum 2 GB 

 

 

 

 

6. Dysk twardy minimum 250 GB   

7. Format kopii i oryginału A4-A5  

 

 

8. Rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi  

 

 

9. Minimum 2 szuflady na papier o pojemności 

minimum 500 arkuszy każda  

 

 

 

10. Funkcja sortowania elektronicznego   

11. Skaner kolorowy z możliwością skanowania do 

e-mail, do FTP, Twain, do SMB, do USB (pendrive) 

 

 

 

12. Zgodność: Windows (Windows 7/Windows 10/Mac 

OS 10.2 lub późniejszy/Linux) 

 

 

 

13.  Panel sterowania i komendy w języku polskim 

i możliwość zmiany na angielski 

 

 

 

14. Stolik lub szafka pod kopiarkę  

 

 

15. Możliwość wprowadzenia kodu dostępu przez 

użytkownika 

 

 

 

16. Instrukcja obsługi kopiarki w języku polskim  

 

 

17. Zasilanie 220 V-230 V/50 Hz 

 

 

 

 

Na potwierdzenie spełniania ww. parametrów zamawiający wezwie wykonawcę zgodnie z ppkt 8.6.3. do dostarczenia 

folderu kopiarek lub innego dokumentu potwierdzającego parametry techniczne oferowanych kopiarek.  

* Wpisać. 

 

 

............................................    ................................................................. 

Miejscowość, data  Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr 

i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO-350-12/17 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

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

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, 

w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę 

33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 24 do druku czarno-białego wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur senatorskich, 

9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi 

do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu: 

 

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, ww. postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 

24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur senatorskich – część I 

zamówienia
*
, na 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego i do druku w kolorze  

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer),                       

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu - część II zamówienia
*
:  

1. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie 

art. …………..* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania**:  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………………..………………… 
Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika 

 
* Niepotrzebne skreślić. 

** Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić lub zaznaczyć w inny sposób, 

np. wpisać „nie dotyczy”.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY**: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami, którzy 

zostali wymienieni w Formularzu oferty, tj. …………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEDiG),  nie zachodzą podstawy do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ……………………………………..………………… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 

** Uwaga: do wypełnienia w przypadku udziału podwykonawcy/ów.  
 

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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ……………………………………………….……… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA ....................... 

 

zawarta …......... ...................... 2017 r. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na 

dostawę 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur 

senatorskich, pomiędzy: 

1) Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6/8, 00-902 Warszawa, NIP: 526 220 77 

33, REGON: 001393800, , reprezentowaną przez: 

.............................................................................................................................................................., 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

a 

2) ………......................................................................................................................................., z siedzibą 

w .............................................................................................., prowadzącym działalność na podstawie 

........................................................................... pod nr:………...................., NIP: ……………………., 

REGON: …………………..………..,  reprezentowanym przez: 

............................................ - ............................................................., 

zwanym dalej "Wykonawcą", 

o następującej treści 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku 

czarno-białego typu: ........................................................................................., przeznaczonych do biur 

senatorskich rozmieszczonych na terenie całej Polski, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z ….......................................................... 2017 r., 

zwanej dalej „specyfikacją”, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, o parametrach określonych w 

specyfikacji i w Formularzu oferty Wykonawcy z ............... 2017 r., zwanym dalej „formularzem”, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć 24 fabrycznie nowe kopiarki cyfrowe 

do druku czarno-białego  wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. 

toner, developer) do biur senatorskich, zgodnie z ww. ich wykazem, a ponadto: 

1) bezpłatnie dojechać, zainstalować, uruchomić kopiarki w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego w biurach senatorskich, rozmieszczonych na terenie całej Polski, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

2) bezpłatnie przeszkolić osoby w biurach senatorskich w zakresie obsługi dostarczonych 

kopiarek; 

3) bezpłatnie: dojechać i konserwować każdą kopiarkę w czasie trwania gwarancji. Konserwacja 

będzie wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii i będzie obejmowała: kontrolę, regulację, 

usunięcie usterek, czyszczenie podzespołów kopiarki oraz konieczną wymianę materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych, zgodnie z zaleceniami producenta kopiarek.  

 

§ 2. 

1. Fabrycznie nowe kopiarki cyfrowe zostaną dostarczone do biur senatorskich, określonych 

w załączniku nr 1 do specyfikacji, w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających 

przed ich uszkodzeniem. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem - za pośrednictwem faksu lub 

e-mailem - o miejscu, terminie dostawy i instalacji kopiarki w biurze senatorskim. Zamawiający 
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ustali szczegóły dostawy z przedstawicielem biura senatorskiego. Dostawa, instalacja kopiarek               

w biurach senatorskich i przeszkolenie osób będą się odbywać sukcesywnie.  

3. Dostawa, instalacja kopiarek oraz przeszkolenie osób w biurach  senatorskich musi zakończyć się           

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i zostanie potwierdzona 

protokołem/ami, podpisanym/ymi przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, który/e 

będzie/ą zawierał/y następujące informacje: model urządzenia, nr seryjny, datę instalacji kopiarki i 

informację o przeszkoleniu osób w biurach senatorskich. 

4. Fabrycznie nowe kopiarki, o których mowa w § 1 ust. 2, posiadają dodatkową funkcjonalność, tj. 

możliwość sortowania i grupowania*: 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie za 24 fabrycznie nowe kopiarki cyfrowe do druku w czarno-białego typu 

........................................................ wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich 

uruchomienia (np. toner, developer), dostawą do biur senatorskich, ich bezpłatną instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem oraz bezpłatnymi dojazdami do miejsca zainstalowania kopiarek i 

bezpłatną konserwacją każdej kopiarki w okresie gwarancji, wykonywaną nie rzadziej niż co 50 000 

kopii, wynosi brutto: .......................................................................................................................... zł 

(słownie: ................................................................................................................... zł), w tym podatek 

VAT.   

2. Wynagrodzenie za jedną fabrycznie nową kopiarkę cyfrową do druku czarno-białego wynosi brutto: 

........................................ (słownie: ............................................................... zł), w tym podatek VAT.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności koszty: opakowania, transportu do biur senatorskich, ubezpieczenia 

w trakcie transportu, wniesienia, instalacji, przeszkolenia, dojazdów wykonawcy do miejsca 

zainstalowania kopiarek i konserwacji kopiarek w okresie gwarancji oraz należne cła  i podatki.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze przez Wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez 

Kancelarię Senatu ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy, wszystkich dostarczonych                      

i zainstalowanych kopiarek cyfrowych oraz przeszkoleniu osób w biurach senatorskich.   

5. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawcy będą przysługiwały od Zamawiającego ustawowe odsetki 

z zastrzeżeniem, że za datę płatności strony przyjmują dzień złożenia polecenia przelewu 

w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na ................ miesięcy od daty instalacji każdej kopiarki, bez 

ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji limitem kopii, z zastrzeżeniem ust. 2-12. 

2. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą w miejscu zainstalowania kopiarki. Jeżeli naprawa 

w miejscu instalacji kopiarki nie będzie możliwa, Wykonawca odbierze kopiarkę i dostarczy ją po 

naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.  

3. Na czas naprawy poza biurem senatorskim, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca udostępni 

kopiarkę zastępczą. 

4. Od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do jej usunięcia, nie może minąć więcej niż 14 dni 

roboczych, pod rygorem zapłacenia kary umownej określonej w § 6 ust. 2. 

5. Wykonawca może w umowie powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji innemu 

podmiotowi, z tym że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obsługi gwarancyjnej. 

6.  W razie, gdy naprawa kopiarki potrwa dłużej niż cztery tygodnie, lub gdy ten sam zespół lub element 

kopiarki będzie naprawiany cztery razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wymiany 

kopiarki na nową, spełniającą takie same warunki techniczno-eksploatacyjne, przy czym przez 

czterokrotną naprawę kwalifikującą kopiarkę do wymiany na nową, rozumie się naprawę tego 

samego zespołu lub elementu kopiarki.   

7. Okres gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy.  

8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:  

1) przemieszczania dostarczonych kopiarek,  
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2) dysponowania zakupionymi kopiarkami. 

9. W razie przeniesienia własności kopiarki uprawnionym do gwarancji będzie nowy jej właściciel. 

10. Strony ustalają, że okres rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji.   

11. Wykonawca wyda karty gwarancyjne oddzielnie na każdą kopiarkę.   

12. Postanowienia dotyczące gwarancji, zawarte w umowie oraz specyfikacji, mają pierwszeństwo przed 

zapisami karty gwarancyjnej dołączonej przez Wykonawcę do każdej dostarczonej kopiarki, chyba 

że zapisy karty gwarancyjnej dołączonej do kopiarki, są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku, 

gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona 

w art. 145a ustawy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

karę umowną w następujących wypadkach i wysokości:  

1) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 2 ust. 3, 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, liczonego za każdy dzień 

opóźnienia,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku określonym w § 5 ust. 1, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1, 

2. W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, określonego w § 3 

ust. 2, liczoną za każdy dzień opóźnienia.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 

potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

4. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyklucza praw Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody 

przekroczy wysokość kwot naliczonych kar umownych lub jeżeli szkoda wyniknie 

z innego tytułu. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej.  

 

§ 7.   

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% umownego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę: ………………………. 

(słownie: …………………………………………..) formie: …………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

proporcjach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane;   

2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczenia zbliża się do upływu jego 

ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni 
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kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy. 

 

§ 8. 

1. W trakcie realizacji zamówienia, aż do końca okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

2. Brak zawiadomienia o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od ich 

powstania, może spowodować natychmiastowe odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 

Wykonawcy.  

 

§ 9. 

1. Strony umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  

1) ze strony Zamawiającego: Kancelaria Senatu, Biuro Administracyjne: …………………………., 

tel., e-mail: ………………………………………………….………….. 

2) ze strony Wykonawcy:   …………………….……………………………………………………. 

2. Osoby wymienione w ust. 1, są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag i 

zaleceń w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.   

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, powinna być dokonana w formie pisemnego powiadomienia 

drugiej strony umowy i nie stanowi to zmiany umowy.   

 

§ 10. 

W sprawach spornych wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 14. 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część: 

nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ………………..................... 2017 r.; 

nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy z ....................................................................... 2017 r.; 

 

*Pozostawić zgodnie ze stanem faktycznym podanym w Formularzu oferty Wykonawcy. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA
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Wzór          Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA ................... 

 

zawarta ……........ ...................... 2017 r. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania            

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy           

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na 

dostawę 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością do druku czarno-białego i kolorowego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z 

przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu, pomiędzy: 

1) Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6/8, 00-902 Warszawa, NIP: 526 220 77 

33, reprezentowaną przez: 

.................................................................................., 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

a 

2) ……………......................................................................................................................., z siedzibą 

w ............................................................................................., prowadzącym działalność na podstawie 

................................................................................. pod nr: ………….……………............................, 

NIP: ……………., REGON: …………………, reprezentowanym przez: 

............................................ - .............................................................,  

zwanym dalej "Wykonawcą", 

o następującej treści 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do Kancelarii Senatu 9 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych z możliwością druku czarno-białego i kolorowego typu: ..................................................... 

przeznaczonych do biur Kancelarii Senatu, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, o parametrach 

określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z .............................................. 2017 r., 

zwanej dalej „specyfikacją”, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i w Formularzu oferty Wykonawcy 

z …….................... 2017 r., zwanego dalej „formularzem”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć 9 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer) do siedziby Zamawiającego, a ponadto: 

1) bezpłatnie dojechać, zainstalować i uruchomić kopiarki cyfrowe we wskazanych biurach na 

terenie Kancelarii Senatu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 21 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy;  

2) bezpłatnie przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi 

dostarczonych kopiarek;  

3) bezpłatnie: dojechać i konserwować każdą zainstalowaną kopiarkę w czasie trwania 

gwarancji. Konserwacja będzie wykonywana nie rzadziej niż co 50 000 kopii i będzie 

obejmowała: kontrolę, regulację, usunięcie usterek, czyszczenie podzespołów kopiarki oraz 

konieczną wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, zgodnie z zaleceniami 

producenta kopiarek.  

 

§ 2. 

1. Fabrycznie nowe kopiarki cyfrowe zostaną dostarczone do Kancelarii Senatu w Warszawie,                 

ul. Wiejska 6/8, w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających przed ich 

uszkodzeniem.  

2. Wykonawca zainstaluje kopiarki i przeszkoli wskazane osoby z biur Kancelarii Senatu w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. O terminie i miejscu instalacji kopiarki Zamawiający powiadomi 

wykonawcę za pośrednictwem faksu lub e-mailem z 2-dniowym wyprzedzeniem.  
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3. Dostawa, instalacja kopiarek oraz przeszkolenie osób wskazanych z biur Kancelarii Senatu musi 

zakończyć się w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i zostanie potwierdzona 

protokołem/ami, podpisanym/nymi przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, który 

będzie/ą zawierał/y następujące informacje: model urządzenia, nr seryjny, datę instalacji kopiarki 

i informacje o przeszkoleniu osób w biurach Kancelarii Senatu.  

4. Zaoferowana kopiarka posiada dodatkowe funkcjonalności: 

1) blokowanie podczas pracy w trybie monochromatycznym zużycia materiałów 

eksploatacyjnych odpowiedzialnych za kolorowe kopie i wydruki*, 

2) bezpośrednią funkcję drukowania wydruków z TIFF i z PDF*.  

 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie za 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku czarno-białego  

i w kolorze typu: ................................................. wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do 

ich uruchomienia (np. toner, developer), dostawą do Kancelarii Senatu, ich bezpłatną instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem i bezpłatnymi dojazdami do miejsca zainstalowania kopiarek 

i bezpłatną konserwacją każdej kopiarki, w okresie gwarancji, wykonywaną nie rzadziej niż co 50 000 

kopii, wynosi brutto: ............................................................................................................................ zł 

(słownie: ............................................................................................. zł), w tym podatek VAT.   

2. Cena jednej fabrycznie nowej kopiarki cyfrowej z możliwością druku czarno-białego i w kolorze  

wynosi brutto: ....................................................................................................................... zł (słownie: 

............................................................................, w tym podatek VAT.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty: opakowania, transportu do siedziby 

Zamawiającego, ubezpieczenia w trakcie transportu, wniesienia, instalacji, przeszkolenia, dojazdów 

Wykonawcy do miejsca zainstalowania kopiarek i konserwacji kopiarek w okresie gwarancji oraz 

należne cła i podatki.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze przez Wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez 

Kancelarię Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  

faktury, po podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy, wszystkich dostarczonych                          

i zainstalowanych kopiarek cyfrowych oraz przeszkoleniu osób wskazanych z biur Kancelarii Senatu.    

5. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawcy będą przysługiwały od Zamawiającego ustawowe odsetki 

z zastrzeżeniem, że za datę płatności strony przyjmują dzień złożenia polecenia przelewu 

w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na .................... miesięcy od daty instalacji każdej kopiarki, bez 

ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji limitem kopii, z zastrzeżeniem ust. 2-12. 

2. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą w miejscu zainstalowania kopiarki. Jeżeli naprawa 

w miejscu instalacji kopiarki nie będzie możliwa, Wykonawca odbierze kopiarkę i dostarczy ją po 

naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.  

3. Na czas naprawy poza Kancelarią Senatu i na życzenie Zamawiającego, Wykonawca udostępni 

kopiarkę zastępczą. 

4. Od chwili zgłoszenia awarii  przez Zamawiającego do jej usunięcia, nie może minąć więcej niż 14 

dni roboczych, pod rygorem zapłacenia kary umownej określonej w § 6 ust. 2. 

5. Wykonawca może w umowie powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji innemu 

podmiotowi, z tym że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obsługi gwarancyjnej. 

6.  W razie, gdy naprawa kopiarki potrwa dłużej niż cztery tygodnie, lub gdy ten sam zespół lub element 

kopiarki będzie naprawiany cztery razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wymiany 

kopiarki na nową, spełniającą takie same warunki techniczno-eksploatacyjne, przy czym przez 

czterokrotną naprawę kwalifikującą kopiarkę do wymiany na nową, rozumie się naprawę tego 

samego zespołu lub elementu kopiarki.   

7. Okres gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy.  

8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:  
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1) przemieszczania dostarczonych kopiarek,  

2) dysponowania zakupionymi kopiarkami. 

9. W razie przeniesienia własności kopiarki uprawnionym do gwarancji będzie nowy jej właściciel. 

10. Strony ustalają, że okres rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji.   

11. Wykonawca wyda karty gwarancyjne oddzielnie na każdą kopiarkę.   

12. Postanowienia dotyczące gwarancji, zawarte w umowie oraz specyfikacji, mają pierwszeństwo przed 

zapisami karty gwarancyjnej dołączonej przez Wykonawcę do każdej dostarczonej kopiarki, chyba 

że zapisy karty gwarancyjnej dołączonej do kopiarki, są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku, gdy 

opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona 

w art. 145a ustawy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

karę umowną w następujących wypadkach i wysokości:  

1) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3,  w 

wysokości  1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1, liczonej za każdy dzień 

opóźnienia,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku określonym w § 5 ust. 1, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1,  

2. W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 

2, liczoną za każdy dzień opóźnienia.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 

potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

4. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyklucza praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy 

wysokość kwot naliczonych kar umownych lub jeżeli szkoda wyniknie 

z innego tytułu.  

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej.  

 

§ 7.   

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% umownego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę: ………………………. 

(słownie: …………………………………………..) formie: …………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

proporcjach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane;   

2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
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3. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczenia zbliża się do upływu jego 

ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy. 

 

§ 8. 

1. W trakcie realizacji zamówienia, aż do końca okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

2. Brak zawiadomienia o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od ich 

powstania, może spowodować natychmiastowe odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 

Wykonawcy.  

 

§ 9. 

1. Strony umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  

 1) ze strony Zamawiającego: Kancelaria Senatu, Biuro Administracyjne: …………………………., 

tel., e-mail: ………………………………………………….……………………………………….. 

 2) ze strony Wykonawcy:   …………………….……………………………………………….………. 

2. Osoby wymienione w ust. 1, są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag                      

i zaleceń w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym w szczególności do potwierdzenia, że 

przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie.  

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, powinna być dokonana w formie pisemnego powiadomienia 

drugiej strony umowy i nie stanowi to zmiany umowy.   

 

§ 10. 

W sprawach spornych wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 14. 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część: 

nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ………………..................... 2017 r.; 

nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy z ....................................................................... 2017 r.; 

 

*Pozostawić zgodnie ze stanem faktycznym podanym w Formularzu oferty Wykonawcy. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 


