
Ogłoszenie nr 320277 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.  
Wrocław: Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa 

akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer 
identyfikacyjny 930691990, ul. ul. Szewska  37, 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, 
państwo , tel. +48713444471, e-mail zamowienia@znio.pl, faks +48713448561.  
Adres strony internetowej (URL): ossolineum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: fundacja 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
ossolineum.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
ossolineum.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej 
Adres:  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sprzętu 
komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i 
oprogramowania na potrzeby ZNiO  
Numer referencyjny: DZP-2621-12/2016 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do: 
wszystkich części  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy: 
3 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z trzech następujących 
zadań: 1) zadanie nr 1 obejmuje dzierżawę sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 6a do SIWZ. Pozostałe 
informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 5a do SIWZ). 2) zadanie nr 2 
obejmuje dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługę drukowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 6b do SIWZ. 
Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 5b do SIWZ). 3) zadanie 
nr 3 obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 stanowi załącznik nr 6c do SIWZ. Pozostałe 
informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 5c do SIWZ).  
 
II.5) Główny kod CPV: 30213000-5 
Dodatkowe kody CPV:30213100-6, 30231100-8, 42991230-0, 30213110-0, 30231000-7, 
30232100-5, 30237000-9, 48310000-4 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 
Okres w miesiącach: 48 
Okres w miesiącach: 36 
Okres w dniach: 30 



 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia w zadaniu nr 1 mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej polegający na posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 2. O udzielenie zamówienia w zadaniu nr 2 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegający na posiadaniu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia w zadaniu nr 1 mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje 
minimum 3 osobowym zespołem technicznym, w skład którego wchodzą przynajmniej 2 
osoby posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako konserwator sprzętu 
komputerowego i posiadające doświadczenie w wykonywaniu następujących czynności: 
konserwacja stacji roboczych, monitorów, laptopów oraz b) wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości netto 300 000,00 zł 
każda. Pod pojęciem dostaw Zamawiający rozumie dostawy zdefiniowane w art. 2 pkt 2 
ustawy Pzp, tj. nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 2. O udzielenie zamówienia w zadaniu 
nr 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli 
wykaże, że: a) dysponuje minimum 3 osobowym zespołem technicznym, w skład którego 
wchodzą przynajmniej 2 osoby posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako 
konserwator drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz b) wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej dwie dostawy urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek o wartości netto 
70 000,00 zł każda. Pod pojęciem dostaw Zamawiający rozumie dostawy zdefiniowane w art. 
2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, 
które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 



tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 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 Pzp; 2) zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Wykonawca 
nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 



dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dotyczy 
zadania nr 1 i nr 2: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7a / 
7b); 2) dotyczy zadania nr 1 i nr 2: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (załącznik nr 7a / 7b); 3) dotyczy zadania nr 1 i nr 2: dokumentów 
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 Rozdziału VI SIWZ. 2. Wykonawca, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 Rozdziału VI 
SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 



Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie należy 
złożyć wraz z ofertą. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenia, o których mowa pkt 1 Rozdziału VI SIWZ, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, ocenie podlegać będzie łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
przez ww. Wykonawców. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że 
uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 
w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ (dla zadania nr 1) oraz w rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. b) 
SIWZ (dla zadania nr 2), gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia spełni go samodzielnie. Pozostałe warunki Wykonawcy mogą spełniać 
łącznie. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dla zadania nr 1 
specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu wraz ze szczegółową listą komponentów 
wchodzących w skład sprzętu, zawierającą nazwę producenta oraz model komponentu, wraz z 
poszczególnymi cenami i ilościami poszczególnych komponentów. Zamawiający prosi o 
złożenie specyfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, również w wersji elektronicznej 
w formie arkusza kalkulacyjnego na nośniku typu płyta cd, pendrive itp. (uwaga: nośniki nie 
podlegają zwrotowi), tożsamej z wersją złożoną w formie pisemnej. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy wersją papierową a elektroniczną obowiązującą wersją jest wersja w 
formie pisemnej (papierowej). 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) dla zadania 
nr 1: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy i 00/100 złotych), 2) dla zadania nr 2: 9 
000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy i 00/00 złotych), 3) dla zadania nr 3: 900,00 zł (słownie: 
dziewięćset i 00/100 złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 
poręczeniach udzielanych 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 (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 
się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Zachodnim WBK S.A. IV 
O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242, z dopiskiem – „Przetarg nieograniczony 
DZP-2621-12/2016 – Zadanie nr …”. Kwota wadium musi być zaksięgowana na rachunku 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca do oferty załącza 
potwierdzenie polecenia przelewu. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż 
pieniądz, jego dowód wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty. Gwarancja 
lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.  



 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

cena oferty (zad. 1) 60 

Całodobowy dostęp telefonicznego działu wsparcia użytkownika (zad. 1) 7 

Dodatkowy okres serwisu po zakończeniu 36 miesięcy dzierżawy (zad. 1) 33 

Cena dzierżawy (zad. 2) 10 

Łączna cena brutto za usługę wydruku 900 000 stron (zad. 2) 50 

Czas przywrócenia funkcjonowania urządzenia od momentu zgłoszenia (zad. 2) 30 

Samodzielny odczyt stanu urządzenia (zad. 2) 10 

Cena oferty (zad. 3) 60 

Termin dostawy (zad. 3) 40 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  



 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
ZADANIE 1: 1. W okresie trwania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dokonywania zmian wielkości przedmiotu umowy, z tym że łączna wartość tych 
zmian będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy Pzp i będzie mniejsza od 10% zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. O 
zmianach, o których mowa powyżej w ust. 1, Zamawiający będzie informował Wykonawcę 
pocztą elektroniczną na adres podany w § 8 ust. 3 umowy. 3. W terminie 14 dni od dnia 
poinformowania przez Zamawiającego Wykonawca: 1) w przypadku rezygnacji przez 
Zamawiającego z części przedmiotu dzierżawy odbierze sprzęty w sposób uzgodniony 
wcześniej z Zamawiającym. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone proporcjonalnie o wartość pozostałą do spłacenia w odniesieniu do elementów, 
które zostaną wyłączone z przedmiotu dzierżawy, i odliczone od miesięcznych czynszów 
dzierżawnych. 2) w przypadku zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych sprzętów 
dostarczy je w sposób i miejsce uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. W takiej sytuacji 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone proporcjonalnie o wartość dodatkowego 
zamówienia i wliczone do miesięcznych czynszów dzierżawnych pozostałych do spłaty do 
końca trwania umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) działania 
siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski 
żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 
zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac, 2) wstrzymania 
realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ustawowej wysokości podatku od towarów i usług 
(VAT) powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. 
Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za część 
umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki podatku 
od towarów i usług (VAT), 6. Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy, zmianę 
czynszu dzierżawnego brutto określonego w § 3 ust. 1 i 2 umowy w przypadku zmiany: 1) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli Wykonawca uzasadni ponad wszelką wątpliwość, że zmiany te będą miały 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wskaże stopień, w 
jakim wpłyną one na wysokość czynszu dzierżawnego Wykonawcy i jeżeli Zamawiający 
zaakceptuje uzasadnienie złożone przez Wykonawcę. Zamawiający ustosunkuje się do 
wniosku Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. 
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, będą obowiązywać od dnia: 1) wejścia w 
życie przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że 
Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych 
przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie 



obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 2) złożenia przez 
Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wniosek Wykonawcy wpłynie do 
Zamawiającego po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę 
wniosku. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w stosunku do wynagrodzenia osób 
bezpośrednio realizujących przedmiot umowy. ZADANIE 2: 1. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany (wydłużenia) 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o 
charakterze nadzwyczajnym (np. klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na 
sposób i terminowość wykonania zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie 
wykonywanych prac, 2) wstrzymania realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ustawowej 
wysokości podatku od towarów i usług (VAT) powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia 
od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się 
tylko od wynagrodzenia za część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów 
ustalających zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3. Zamawiający przewiduje, 
na wniosek Wykonawcy, zmianę składników wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, 
w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca uzasadni ponad wszelką 
wątpliwość, że zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, wskaże stopień, w jakim wpłyną one na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy i jeżeli Zamawiający zaakceptuje uzasadnienie złożone przez Wykonawcę. 
Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jego 
otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 7. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, 
będą obowiązywać od dnia: 1) wejścia w życie przepisów, które stanowią podstawę zmiany 
wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc 
od dnia wejścia w życie tych przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. 2) złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli 
wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów stanowiących podstawę wniosku. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w stosunku 
do wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących przedmiot umowy. ZADANIE 3: Zmiana 
postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
rezygnacji z niektórych pozycji przedmiotu dostawy (do 10% ceny całkowitej brutto), w 
takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość 



niezrealizowanego przedmiotu dostawy wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe akcesoriów 
komputerowych i oprogramowania oraz licencji określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
Załącznik nr 1 do umowy. 2) zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności 
prawnych; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT). W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek 
podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 28/10/2016, godzina: 9:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1 - Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń 
wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Zadanie nr 1 obejmuje dzierżawę sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 6a do SIWZ. Pozostałe 
informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 5a do SIWZ).  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30231100-8, 30216110-
0, 30231000-7,  
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena oferty 60 

Całodobowy dostęp telefonicznego działu wsparcia użytkownika (typu Hotline, 
ServiceDesk, Call Center itp.) 

7 

Dodatkowy okres serwisu po zakończeniu 36 miesięcy dzierżawy 33 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2 - Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń 
wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Zadanie nr 2 obejmuje dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz 
usługę drukowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi 
załącznik nr 6b do SIWZ. Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 
5b do SIWZ).  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5, 42991230-0,  
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena dzierżawy 10 

Łączna cena brutto za usługę wydruku 900 000 stron  50 

Czas przywrócenia funkcjonowania urządzenia od momentu zgłoszenia 30 

Samodzielny odczyt stanu urządzenia, w tym ilości wydruków na potrzeby 
fakturowania 

10 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie nr 2 - Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń 
wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Zadanie nr 3 obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 stanowi załącznik nr 6c do SIWZ. 
Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 5c do SIWZ).  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237000-9, 48310000-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena oferty 60 

Termin dostawy 40 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 


