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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

„Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem 

technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka” 
 
(Przedmiot zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.). 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA  

ul. Przemysłowa 30/32,  

00-450 Warszawa 

Tel: 22  583 66 00, fax: 22 583 66 96 

Adres strony internetowej: www.brpd.gov.pl  

Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp. Rodzaj przedmiotu zamówienia: 

dostawa. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postępowaniu, 

możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika 

zamówień CPV 

1. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30120000-6 Urządzenia 

fotokopiujące i do druku offsetowego, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30125110-5 Toner do drukarek 

laserowych/faksów, 50313200-4 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek, 31712113-5 Karty 

zawierające obwody scalone. 

2. Przedmiotem zamówienia jest najem, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego  

17 urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla maksymalnie 75 użytkowników do zarządzania i 

monitorowania wydruku i druku podążającego, wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem 

technicznym, w tym sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń. Parametry 

techniczne wszystkich objętych zamówieniem urządzeń oraz szczegółowy zakres prac zostały opisane 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia obejmuje najem w okresie umowy urządzeń oraz oprogramowania, do 

odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia urządzeń lub 

oprogramowania na własność przez Zamawiającego. 

IV. Termin wykonania zamówienia  

Przedmiot zamówienia winien być wykonany: 

http://www.brpd.gov.pl/
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- w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy* wykonawca odda w najem Zamawiającemu do 

używania wszystkie urządzenia oraz oprogramowaniem wraz z zapewnieniem uwierzytelniania i 

autoryzacji za pomocą kart zbliżeniowych lub kodu pin dla wszystkich użytkowników i wykona w 

tym zakresie wszystkie czynności warunkujące możliwość prawidłowego użytkowania urządzeń przez 

Zamawiającego zgodnie z SOPZ; 

* Wskazany termin jest maksymalnym terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamawiający 

dokona oceny ofert także pod kątem oferowanego przez Wykonawcę krótszego terminu rozpoczęcia 

realizacji zamówienia- dostawy wg kryterium oceny ofert- termin realizacji zamówienia 20%. 

- najem będzie świadczony przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego urządzeń 

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze 

zdarzeń wystąpi pierwsze. 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu: 

a) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie 

przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

b) Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub są zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

roku – Prawo restrukturyzacyjne lub, którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zasądził 

likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo 

upadłościowe. 

c) Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 

ustawy Pzp, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Zamawiający odstąpił od opisania przedmiotowego kryterium. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający rezygnuje z opisania przedmiotowego kryterium. 

c) zdolności technicznych lub zawodowych 

c1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z 

przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 dostawy 

najmu/dzierżawy/lesingu/sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych i/lub drukarek, z których każda 

obejmowała dostawę co najmniej 6 urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem do zarządzania 

wydrukiem i druku podążającego oraz trwającą co najmniej 12 miesięcy kompleksową obsługę 

serwisową i wsparcie techniczne, świadczone w ramach umowy najmu lub innej wskazanej. 
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Przez jedną dostawę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego podmiotu (przez jeden 

podmiot Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie 

jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostaw 

świadczonych na rzecz kilku różnych podmiotów. 

W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od 

dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej dostawy, na dzień składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy.  

c2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do 

realizacji zamówienia, z których każda: 

-posiada certyfikat producenta oferowanych urządzeń drukujących i certyfikat producenta 

oferowanego oprogramowania druku podążającego albo 

- posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu urządzeń wielofunkcyjnych i 

świadczeniu usług wsparcia oprogramowania kontroli wydruku i druku podążającego. 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Zgodnie z treścią art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów stanowi Załącznik nr  8 do SIWZ. 

Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z §9 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126), dalej jako „Rozporządzenie”, które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

Zamawiającego oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, zostanie wykluczony z 

postępowania. 

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń będzie badał czy te 

oświadczenia i dokumenty, potwierdzają wymóg spełniania określonego przez Zamawiającego 

warunku. Ze złożonych oświadczeń i dokumentów powinno jednoznacznie wynikać spełnianie 

warunków wskazanych przez Zamawiającego. 

9. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ocena wymagań określonych w rozdz. V ust. 1 będzie dokonana łącznie w stosunku 

do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, natomiast oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawcy 

składają wspólnie. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015  poz. 184 ze zm.). Oświadczenie należy 

przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty w tym 

samym postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące  między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. 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: 

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
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wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert lub wskazuje w formularzu oferty adresy stron internetowych pod którymi 

Zamawiający może te dane uzyskać; 

2) dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 ust.1 pkt 2 lit. 

c1 SIWZ- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, co najmniej 2 dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik 

Nr 5 do SIWZ. 

*dowodami, 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. 

3) dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 ust.1 pkt 2 lit. 

c2 SIWZ- wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem ich imion i nazwisk 

oraz posiadanych kwalifikacji. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

4. Oświadczenia należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy przedstawić 

w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw 

obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność 

z oryginałem. 

5. 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 ust. 1. 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 oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1. 

6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

natomiast oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Wykonawcy składają wspólnie. 

8. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli 

oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 9 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy.  

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składa dokument lub dokumenty 

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

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

12. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust.  

12 stosuje się.  

14. 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, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

15. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca  

wraz ze złożeniem oferty wskazał adresy pod którymi Zamawiający może te dane uzyskać.  

16. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści 

dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1 do oferty należy dołączyć również stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.  

17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji - tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca winien zastrzec 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 

udostępnione. Informacje te należy umieścić na kolejno ponumerowanych stronach w osobnej 

wewnętrznej kopercie załączonej do oferty z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Dodatkowo 

w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (informacji, o treści której 

zainteresowany nią podmiot może powziąć wiadomość na zwykłej i dozwolonej drodze) lub są jawne 

na podstawie przepisów ustawy Pzp (np. art. 86 ust. 4) lub odrębnych przepisów spowoduje 

przełożenie ww. dokumentów do części jawnej oferty. 

VII. Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl. 

Osoba upoważniona do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami: Dyrektor 

Generalny Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
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o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 

VIII. Wadium 

Wadium nie jest wymagane dla żadnej części zamówienia 

IX. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Termin związania dotyczy obu części 

zamówienia. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w SIWZ, w szczególności zostać 

sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 

zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty, zostać podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy i zostać złożona w sposób i w terminie określonymi poniżej. 

3. Oferta musi zawierać: 

1) ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym zawierającą wszelkie informacje zawarte we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,     

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ, 

3) pełnomocnictwo konsorcjum- jeżeli dotyczy - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, 

4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,  

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 

4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta winna być sporządzona 

w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ.  

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed możliwością zapoznania się z jej 

zawartością przed otwarciem ofert. Opakowanie oferty prosimy oznaczyć nazwą i adresem 

składającego ją wykonawcy oraz opatrzyć dopiskiem „oferta przetargowa – Najem urządzeń 

wielofunkcyjnych” wskazując jakiego postępowania przetargowego dotyczy. 

6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę.  

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Oferty proszę przesyłać na wskazany wyżej adres zamawiającego lub składać w kancelarii Biura, 

adres jak wyżej. 

Termin składania ofert: 19.08.2019 do godz. 15:00 

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r., godz. 15:30 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 13. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Wykonawca wskazuje cenę za najem urządzeń wraz z oprogramowaniem 

świadczeniem usług serwisowych oraz wsparcia oraz cenę za wydruk 1 strony dla danej grupy 

urządzeń. Cena za wydruk 1 strony może być podana z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Podana cena musi zawierać podatek VAT. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega 

zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem 

postanowień SIWZ). 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

3. Cena oferty- cena za najem urządzeń wraz z oprogramowaniem świadczeniem usług serwisowych 

oraz wsparcia oraz cena za  1 stronę wydruku- musi obejmować wszystkie koszty jakie Zamawiający 

poniesie przy realizacji zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ, w szczególności koszty 

serwisowania, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i urządzeń koniecznych do użytkowania 

druku podążającego i zarządzania wydrukiem i instalacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, 

a bez których nie można wykonać zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze w cenie ofertowej jakiegoś 

elementu zamówienia, to koszt ten stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża Wykonawcę. 

XIII. Kryteria oceny i wyboru ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp kryterium znaczenie kryterium (%) 

1.  Cena (C) 60% 

2.  Termin dostawy urządzeń (T) 20% 

3.  Wiek urządzeń (W) 20% 

1. Opis kryterium „Cena” (C): 

Wykonawca wskazuje cenę za najem urządzeń wraz z oprogramowaniem świadczeniem usług 

serwisowych oraz wsparcia oraz cenę za 1 stronę wydruku mono i 1 stronę wydruku kolorowego na danej 

kategorii urządzeń  (trzy grupy) oraz cenę za wskazaną oszacowaną przez Zamawiającego liczbę stron wydruku 

na danej kategorii urządzeń w czasie realizacji umowy.  Wartość łączna cen będzie poddana ocenie w kryterium.  

Punkty za cenę zostaną przyznane według następującego wzoru: 

Najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach na realizację zamówienia 

C =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 60 % 

Cena brutto na realizację zamówienia badanej oferty  

2. Opis kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) 

Maksymalny termin dostawy urządzeń wynosi 21 dni id dnia podpisania umowy. Wykonawca, który nie zaoferuje 

krótszego terminu wykonania zamówienia otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Zamawiający przyzna 

punkty Wykonawcom, którzy zaoferują krótszy termin realizacji wykonania zamówienia, przyznając po 2 pkt za 

każdy dzień skrócenia terminu, tj. za wykonanie w terminie 20 dni – 2 pkt, za wykonanie w terminie 19 dni – 4 pkt, 

za wykonanie w terminie 18 dni – 6 pkt i dalej odpowiednio. Maksymalnie Zamawiający przyzna w 

przedmiotowym kryterium 20 pkt.  

3. Opis kryterium „Wiek urządzeń” (W) 

Punkty w kryterium przyznane zostaną wg następujących zasad:  

     - zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych – 20 punktów 

     - zaoferowanie urządzeń używanych nie starszych niż 12 miesięcy  –  10 punktów 

     - zaoferowanie urządzeń używanych nie starszych niż 15 miesięcy  –  5 punktów 

     - zaoferowanie urządzeń używanych starszych niż 18 miesięcy*–  0 punktów 
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*Urządzenia nie mogą być zgodnie z SOPZ starsze niż 24 miesiące w terminie składania ofert 

Oferta w zakresie wieku urządzeń dotyczy wszystkich urządzeń objętych dostawą (w przypadku 

sprzętu w różnym wieku przyjęte do oceny będzie najstarsze urządzenie) 

Łączna ocena oferty zostanie obliczona wg wzoru:  ŁO=C+T+W 

Łączna maksymalna liczba punktów, jaką można przyznać ofercie za wszystkie kryteria wynosi 100 pkt. 

Przyjmuje się, że 1 pkt równa się 1%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów i spełni warunki ustalone w niniejszej specyfikacji. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do swojej siedziby w wyznaczonym terminie, do zgłoszenia się w celu 

podpisania umowy. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący. 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej 

części zamówienia. 

XVI. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ  

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI 

ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych.  

XVIII. Zmiany umowy 

1.Strony są uprawnione do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 1 będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.  

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. b-d skutkujących zmianą kosztów 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony z pisemnym 

wnioskiem w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek należy złożyć wraz z 

niezbędnymi dokumentami (w tym wyliczeniem kosztów tych zmian) oraz uzasadnieniem 

przedstawiającym wpływ zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, 
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wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 

Zamawiającego do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia.  

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. c-d wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, jaki 

będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 

Zamawiającego.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie:  

a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian 

dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie 

od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia 

przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;  

b) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany 

zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp; 

XIX. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.  

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać 

udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.  
 

 
Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw; 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób; 

Załącznik nr 7- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8- Zobowiązanie do udostępnienia zasobów 

Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy/ wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest najem, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 

łącznie 17 urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla maksymalnie 75 użytkowników do 

zarządzania i monitorowania wydruku i druku podążającego, wraz z kompleksową obsługą serwisową 

i wsparciem technicznym, w tym sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń.  

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące usługi: 

a) dostarczenie, zainstalowanie w sieci informatycznej zamawiającego oraz uruchomienie urządzeń w 

siedzibie Zamawiającego w Warszawie, wykonane w miejscach wskazanych i pod nadzorem 

pracownika Zamawiającego – całość w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy- w przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu dostawy urządzeń, w tym terminie. 

b) we wskazanym powyżej terminie zainstalowanie w sieci informatycznej Zamawiającego i 

skonfigurowanie oprogramowania z zapewnieniem uwierzytelniania i autoryzacji za pomocą kart 

zbliżeniowych lub kodu PIN dla 75 użytkowników do zarządzania i monitorowania druku i druku 

podążającego. 

c) przeprowadzenie w terminie 3 dni roboczych od uruchomienia urządzeń jednorazowego szkolenia 

trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i używania, dotyczącego: 

-oprogramowania dla zainstalowanych urządzeń, 

-wykonywania kopii, wydruków, skanowania oraz ustawiania parametrów dla tych funkcji, 

-ustawień sieciowych urządzenia za pomocą konsoli lokalnej, przez stronę www oraz za pomocą 

oprogramowania do zarządzania urządzeniem, jeżeli urządzenie jest wyposażone przez producenta w 

takie oprogramowanie, 

-zarządzania użytkownikami i przydzielania im uprawnień za pomocą konsoli lokalnej, przez stronę 

www oraz za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniem, jeżeli urządzenie jest 

wyposażone przez producenta w takie oprogramowanie, 

- systemu druku podążającego, 

- usuwania zacięć papieru, wymiany tonera; 

d) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i prawidłowego używania urządzeń, sporządzonych 

w języku polskim; 

e) zainstalowanie sterowników urządzeń w języku polskim dla wymaganych systemów operacyjnych; 

f) zapewnienie całkowitej funkcjonalności (dostępności) każdego urządzenia na poziomie nie 

mniejszym niż 95%, liczonym w każdym miesiącu kalendarzowym, dla 8 godzin w interwale godzin 

8:00-16:00 każdego dnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od 

pracy; 

g) kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń i dostarczonego oprogramowania wykonywana w całym 

okresie ich najmu, która obejmuje: 

- wykonywanie przeglądów technicznych, kontroli i regulacji zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami określonymi przez producenta i instrukcją obsługi, 

- usuwanie awarii, które nie zostały spowodowane nieprawidłowym używaniem, 

- utrzymanie w stanie zapewniającym bezpieczeństwo używania, poprawną jakość kopii, wydruków i 

skanów, a także czystość oraz estetykę wnętrza i zewnętrza urządzenia, 

- dostarczanie i instalowanie wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów), części 

zamiennych okresowo zużywających się, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urządzeń oraz 

dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy; papier do urządzeń zapewnia Zamawiający własnym 

staraniem i na własny koszt, 

- niezwłoczne odbieranie zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz ich opakowań, a także 

wyeksploatowanych części, które zostały wymienione na pełnosprawne; 

h) wsparcie techniczne w okresie umowy w zakresie oprogramowania zarządzania wydrukiem i druku 

podążającego poprzez helpdesk 
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i) deinstalacja i odebranie urządzeń niezwłocznie po zakończeniu całego okresu ich najmu wraz z 

kompleksową obsługą serwisową; deinstalacja oprogramowania – w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia najmu.. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę trzech grup urządzeń wielofunkcyjnych, których 

minimalne parametry techniczne określono poniżej. Zamawiający dopuszcza najem urządzeń 

używanych, spełniających poniże parametry, jednak nie starszych niż 24 miesiące w dniu składania 

ofert. Wiek urządzeń podlega ocenie wg kryterium oceny ofert. 

I. Urządzenia wielofunkcyjne kategoria 1 

Ilość 4 sztuki 

Parametr Minimalne wymagania 

Maksymalny rozmiar nośnika A4 

Rozmiar nośnika A6-A4 

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner 

Technologia wydruku Laserowa, monochromatyczna 

Zainstalowana pamięć i dysk 2 GB 

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4 

Minimum 40 str/min 

Dopuszczalne obciążenie 

miesięczne 

Nie mniej niż 80 000 str.  

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 50 arkuszy z 

autorewersem. 

podajnik główny minimum 250 arkuszy 

podajnik boczny minimum 100 arkuszy 

Obsługiwane nośniki Papier A6 – A4, formaty użytkownika 

Koperty, 

Etykiety papierowe,  

Gramatura nośników Od 60 g/m2, do co najmniej 250 g/m2 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

Skaner dla dokumentów  A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych,  

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

Minimalna rozdzielczość w pionie 

i poziomie dla drukarki i skanera 

Drukarka,1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 

Szybkość skanowania Minimum 40 oryginałów na minutę, 

Rozmiar org. skanowania Minimum A4 

Wydajność tonera Minimum 20.000 wydruków 

Trwałość bębnów Minimum 60.000 wydruków 
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Waga Nie więcej niż 30 kg 

Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

Gwarancja Obsługa serwisowa zgodna z umową (36 miesięcy, naprawa w 

miejscu instalacji. 

System zdalnej diagnostyki serwisowej. 

 

II. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 2 

Ilość- 5 sztuk 

parametr minimalne wymagania 

Maksymalny rozmiar nośnika A4 

Rozmiar nośnika A6-A4 

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner 

Technologia wydruku Laserowa, color 

Zainstalowana pamięć i dysk 2 GB 

Prędkość drukowania, kopiowania 

A4 

Minimum 30 str/min 

Dopuszczalne obciążenie 

miesięczne 

Nie mniej niż 80 000 str.  

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 50 arkuszy z 

autorewersem. 

podajnik główny minimum 250 arkuszy 

podajnik boczny minimum 100 arkuszy 

Obsługiwane nośniki Papier A6 – A4, formaty użytkownika 

Koperty, 

Etykiety papierowe,  

Gramatura nośników Od 60 g/m2, do co najmniej 200 g/m2 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

Skaner dla dokumentów  A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych,  

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

Minimalna rozdzielczość w pionie 

i poziomie dla drukarki i skanera 

Drukarka,1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 

Szybkość skanowania Minimum 30 oryginałów na minutę, 

Rozmiar org. skanowania Minimum A4 

Wydajność tonera Minimum 8.000 wydruków 

Waga Nie więcej niż 50 kg 
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Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

Gwarancja Obsługa serwisowa zgodna z umową (36 miesięcy, naprawa w 

miejscu instalacji. 

System zdalnej diagnostyki serwisowej. 

III. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 3 

Ilość 7 sztuk 

parametr minimalne wymagania 

Maksymalny rozmiar nośnika SRA3 

Rozmiar nośnika A6-A3 

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner 

Technologia wydruku Laserowa, kolorowa 

Zainstalowana pamięć i dysk Min. 2Gb,  min. 250 Gb - wymaga się aby urządzenie posiadało 

również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 

bitowym, 

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4/min, A3/min 

Minimum 45 str/min, 22 str/min  

Dopuszczalne obciążenie 

miesięczne 

Nie mniej niż 120 000 str.  

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 150 arkuszy 

z autorewersem. 

podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy 

podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy 

podajnik boczny minimum 150 arkuszy 

Obsługiwane nośniki Papier, SRA3,A3,  A4, B4, B5,  

koperty, 

Etykiety papierowe,  

Folie przeźroczyste 

Gramatura 52-300 gr/m2. 

Papier banerowy 297 x 1200 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

- moduł FAX do 1 drukarki (PRZ) 

Skaner dla dokumentów A3 i A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, 

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

Minimalna rozdzielczość w pionie 

i poziomie dla drukarki i skanera 

Drukarka, 1800x600 dpi, 1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 

Szybkość skanowania 180 oryginałów na minutę 

Rozmiar org.skanowania Max. A3 

Wydajność tonera min. 28.000 stron czarny 
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min. 25.000 stron CMY 

Trwałość bębnów 
min. 120.000 stron czarny 

min. 90.000 stron CMY 

Inne Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia, 

personalizowany panel LCD min. 9 cali. Funkcja bezpiecznego 

drukowania.  

Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem PIN 

kodu lub kart zbliżeniowych.  

Automatyczne usuwanie danych z pamięci.  Obsługa AD (Active 

Directory) 

Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

Wyposażenie Komplet tonerów CMYK, kabel zasilający instrukcja obsługi, 

sterowniki, stolik podstawa oryginalny metalowy na kółkach. 

Wsparcie techniczne, 

oprogramowanie. 

Dostęp do www z poziomu panelu użytkownika, serwer www 

wewnątrz urządzenia, personalizowany wygaszacz ekranu, 

indywidualny ekran startowy. 

Gwarancja Obsługa serwisowa zgodna z umową (36 miesięcy, naprawa w 

miejscu instalacji. 

System zdalnej diagnostyki serwisowej. 

Inne Każda duża drukarka musi być w stanie obsłużyć jednocześnie 

następujące nośniki: A4, koperta mała (B5p(HK) - koperty 

samoklejące z paskiem (HK)176x250mm, 90gr/m2); koperta 

duża (229x324) - C4 229x324 HK samoklejąca z paskiem 

 

Ilość 1 szuka 

parametr minimalne wymagania 

Maksymalny rozmiar nośnika SRA3 

Rozmiar nośnika A6-A3 

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner 

Technologia wydruku Laserowa, kolorowa 

Zainstalowana pamięć i dysk Min. 2Gb,  min. 250 Gb - wymaga się aby urządzenie 

posiadało również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem 

minimum 256 bitowym, 

Prędkość drukowania, kopiowania 

A4/min, A3/min 

Minimum 45 str/min, 22 str/min  

Dopuszczalne obciążenie miesięczne Nie mniej niż 120 000 str.  

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 150 arkuszy 

z autorewersem. 

podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy 

podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy 

podajnik boczny minimum 150 arkuszy 

Obsługiwane nośniki Papier, SRA3,A3,  A4, B4, B5,  

koperty, 

Etykiety papierowe,  

Folie przeźroczyste 

Gramatura 52-300 gr/m2. 

Papier banerowy 297 x 1200 



 16 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

- moduł FAX  

Skaner dla dokumentów A3 i A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, 

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

Minimalna rozdzielczość w pionie i 

poziomie dla drukarki i skanera 

Drukarka, 1800x600 dpi, 1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 

Szybkość skanowania 180 oryginałów na minutę 

Rozmiar org.skanowania Max. A3 

Wydajność tonera 
min. 28.000 stron czarny 

min. 25.000 stron CMY 

Trwałość bębnów 
min. 120.000 stron czarny 

min. 90.000 stron CMY 

Inne Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia, 

personalizowany panel LCD min. 9 cali. Funkcja bezpiecznego 

drukowania.  

Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem PIN 

kodu lub kart zbliżeniowych.  

Automatyczne usuwanie danych z pamięci.  Obsługa AD 

(Active Directory) 

Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

Wyposażenie Komplet tonerów CMYK, kabel zasilający instrukcja obsługi, 

sterowniki, stolik podstawa oryginalny metalowy na kółkach. 

Wsparcie techniczne, 

oprogramowanie. 

Dostęp do www z poziomu panelu użytkownika, serwer www 

wewnątrz urządzenia, personalizowany wygaszacz ekranu, 

indywidualny ekran startowy. 

Gwarancja Obsługa serwisowa zgodna z umową (36 miesięcy, naprawa w 

miejscu instalacji. 

System zdalnej diagnostyki serwisowej 

Inne Urządzenie musi być w stanie obsłużyć jednocześnie 

następujące nośniki: A4, koperta mała (B5p(HK) - koperty 

samoklejące z paskiem (HK)176x250mm, 90gr/m2); koperta 

duża (229x324) - C4 229x324 HK samoklejąca z paskiem 

 

Zamawiający przewiduje maksymalne miesięczne obciążenie: 

a) Dla każdego urządzenia z grupy 1 – 370 stron mono 

b) Dla każdego urządzenia z grupy 2 – 370 stron kolor i 370 stron mono 

c) Dla każdego urządzenia z grupy 3 -  1375 stron kolor i 2 700 stron mono 

Ostateczne liczby wydruków uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane 

wartości wynikają z szacunków Zamawiającego i nie stanowią podstawy roszczenia Wykonawcy. 

3. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania wydruku i druku podążającego (zwane 

również systemem) 
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Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą zostać wyposażone w oprogramowanie 

(licencja) do zarządzania i monitorowania wydruku oraz druku podążającego i skonfigurowane w sieci 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni oprogramowanie odpowiadające poniższym wymaganiom 

minimalnym przez cały okres realizacji umowy. 

A. Minimalne wymagania systemu kontroli wydruku 

 Zabezpieczenie poufności wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji 

użytkownika przy pomocy karty elektronicznej lub kodu PIN. Oprogramowanie autoryzujące winno 

być zintegrowane z panelem urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń 

zewnętrznych, wykorzystujących dodatkowy (poza urządzeniem) adres IP. Wszystkie urządzenia 

objęte licencją.  

 Wylogowywanie użytkowników z urządzenia po określonym przez administratora czasie lub 

poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku na panelu urządzenia 

 Możliwość samodzielnej rejestracji identyfikatorów zbliżeniowych bezpośrednio przy urządzeniu z 

wykorzystaniem otrzymywanych pocztą elektroniczną kodów autoryzacyjnych lub loginu i hasła 

 Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu 

panelu urządzenia. Po zalogowaniu użytkownik winien mieć możliwość przejrzenia listy wydruków, 

wyboru konkretnej pracy, zażądanie jej druku lub usunięcie. 

 Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w 

określonym czasie.   

 Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki 

organizacyjne Zamawiającego. Integracja z LDAP 

 Możliwość przypisywania poszczególnych prac (wydruki, kopie) do wskazanych projektów 

wcześniej zdefiniowanych w systemie 

 Identyfikacja właściciela zadania - użytkownik identyfikowany jest na podstawie loginu 

sieciowego i/albo pobierany z okna dialogowego 

 Możliwość pobierania listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych takich jak np.: Active 

Directory, NDS/eDirectory, OpenLDAP, pliki CSV. System musi umożliwiać stworzenie struktury 

drzewiastej przedsiębiorstwa dla użytkowników z synchronizacją danych o departamentach z Active 

Directory 

 Możliwość definiowania uprawnień do drukowania / kopiowania dla konkretnych użytkowników 

bądź grup. 

 Możliwość odbioru pracy na dowolnym kompatybilnym urządzeniu podłączonym do systemu po 

uprzednim uwierzytelnieniu 

 Możliwość przekierowania wydruku większego niż określona liczba stron na urządzenia o większej 

wydajności 

 Możliwość podglądu pierwszej strony wydruku po zalogowaniu się użytkownika do panelu 

administracyjnego systemu 

 Zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością 

automatycznego wysyłania raportów poprzez email bądź zapisywania ich we wskazanym folderze 

 Generowanie raportów następujących rodzajów 

o Raporty dotyczące użytkowników 

o Raporty dotyczące urządzeń 

o Raporty dotyczące centrów kosztowych 

o Raporty dotyczące projektów 

 Zliczanie pojedynczych wydruków w rozbiciu na strony czarnobiałe i kolorowe 

 System musi umożliwiać włączenie opcji archiwizacji drukowania i skanowania z możliwością 

podglądu pracy skanującej oraz ponownego druku danej pracy. 

 System musi mieć możliwość włączenia i wyłączenia danej funkcji dla konkretnego urządzenia 

oraz czasu przetrzymywania prac użytkownika. 

 Usuwanie wydruku z urządzenia w przypadku braku materiałów eksploatacyjnych lub w 

przypadku zacięcia papieru. System musi mieć możliwość włączenia i wyłączenia danej funkcji dla 

konkretnego urządzenia. 

 Możliwość nakładania indywidualnych limitów kwotowych na poszczególnych użytkowników. 
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 Możliwość automatycznego blokowania dostępu do funkcji urządzeń w przypadku wykorzystania 

przez użytkownika przydzielonego limitu. 

 Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW). 

 System musi obsługiwać urządzenia minimum 7 producentów urządzeń kopiująco-drukujących. 

 System ma mieć możliwość wizualizacji statusu urządzenia wraz z możliwością umieszczania 

urządzeń na planach/rzutach budynków. Wizualizowane dane mają dotyczyć minimum informacji o 

materiałach eksploatacyjnych oraz aktualnych stanach liczników. 

B. Minimalne wymagania w zakresie systemu druku podążającego 

 System umożliwi drukowanie ze zdefiniowanych w nim kont oraz monitorowane ilości wydruków 

 System uniemożliwi generowanie na urządzeniach wydruków oraz skanów poza jego kontrolą 

 Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie i zintegruje system z Active 

Directory  

4. Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne 

Model administrowania, monitorowania i serwisowania urządzeń. Wykonawca w trakcie trwania 

kontraktu zapewni usługę serwisową oraz wsparcia technicznego i monitorowania stanu urządzeń, 

która będzie obejmować następujące obszary: kompleksową obsługę zgłoszeń dotyczących awarii, 

przeglądów oraz zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne - obsługa zgłoszeń; 

a. zdalne monitorowanie stanu urządzeń drukujących (zależnie od możliwości urządzenia) w oparciu 

o oprogramowanie zainstalowane na serwerze lub stacji roboczej w podsieci Klienta - monitorowanie; 

b. raportowanie ilości wydruków, stanu materiałów eksploatacyjnych oraz awaryjności urządzeń 

drukujących - raportowanie, 

c. podgląd w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki www parametrów poszczególnych 

urządzeń oraz statusu zgłoszeń. 

d. system wsparcia umożliwiający zakładanie ticketu z historią zleceń oraz automatycznym 

informowaniem Zamawiającego o statusie zlecenia. 

e. System dwustopniowego pobierania stanu liczników w określonym przedziale czasowym  

Wykonawca zapewni bieżące wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy w sprawach 

związanych z obsługą serwisową oprogramowania – helpdesk w godzinach pracy Zamawiającego-  od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas reakcji od momentu zgłoszenia (przez 

portal helpdesk) to maksymalnie 3h w dni robocze. Zamawiający wymaga automatycznej informacji 

(potwierdzenia) mailowej generowanej przez system o przyjęciu zgłoszenia, również poza godzinami 

pracy Wykonawcy.  

Wykonawca zapewni obsługę serwisową, która będzie świadczona od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00. Czas reakcji od momentu zgłoszenia (przez portal helpdesk) to 

maksymalnie 3h w dni robocze. Przez czas reakcji serwisowej rozumie się przyjazd serwisu. 

Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest zapewnić przyjazd serwisanta, zdiagnozowanie usterki 

i naprawę.  

Zamawiający wymaga świadczenia usług obsługi serwisowej i wsparcia przez osoby dedykowane do 

realizacji zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zamawiający nie 

dopuszcza świadczenia usług przez osoby nie posiadające wymaganych kompetencji. W przypadku 

zmiany osoby/osób dedykowanej/nych do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni obsługę 

serwisową i wsparcie osób spełniających wymóg kwalifikacji opisanych w SIWZ..  

W przypadku naprawy urządzenia przekraczającej 48h Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

urządzenia zastępczego  w kolejnym dniu roboczym po upływie wskazanego okresu naprawy.  

W razie braku możliwości naprawy na miejscu Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi o parametrach nie gorszych od dzierżawionych urządzeń najpóźniej w 

kolejnym dniu roboczym po dniu danej wizyty serwisowej stwierdzającej konieczność naprawy poza 

siedzibą Zamawiającego. 

Czas naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego – do 7 dni roboczych od daty zabrania sprzętu 

do naprawy. 

Świadczenie serwisu urządzeń, obejmującego w szczególności: 

 utrzymanie bieżącej sprawności technicznej urządzeń będących przedmiotem zamówienia, 
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 wykonywanie bieżącej konserwacji, która następować będzie na podstawie wezwania przez 

Zamawiającego lub z inicjatywy Wykonawcy, 

 dokonywanie napraw, kontroli i regulacji stanu technicznego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w pracy urządzenia, pogorszenia się jakości wykonywanych wydruków, w 

przypadku stwierdzenia konieczności wykonania przeglądu technicznego itp., 

 podejmowanie z własnej inicjatywy czynności konserwacyjnych w przypadkach przewidzianych 

przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej 

Wykonywanie w szczególności takich czynności jak: 

 czyszczenie i przegląd układu optyki, 

 czyszczenie i przegląd układu grzejnego, 

 czyszczenie i przegląd układu pobierania papieru, konserwacja obudowy 

Wykonywanie następujące czynności w ramach przeglądów technicznych: 

 wykonanie czynności serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji 

obsługi i dokumentacji technicznej, 

 wymiana części przewidzianych do wymiany przy danym przeglądzie technicznym lub zużytych, 

zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały eksploatacyjne o wydajności i jakości wydruku 

(nierozmazywanie się nadruku, nie przerywanie ciągłości nadruku, nie brudzenie drukowanych stron) 

nie gorszych od zalecanych przez producenta zaoferowanych urządzeń, a materiały eksploatacyjne 

typu toner będą posiadały zgodność parametrów technicznych i wydajnościowych z normami ISO/IEC 

19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek 

laserowych lub normami równoważnymi. 

Wykonawca zapewni ( dla danego typu urządzenia ) Zamawiającemu minimalny poziom materiałów 

(tonerów) na poziomie 15% ilości dostarczonych urządzeń. Materiały nie mogą być starsze niż 6 

miesięcy w momencie dostarczenia do Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni dostawy materiałów eksploatacyjnych (w tym również tonera) i części zamienne 

dla zapewnienia prawidłowej i ciągłej pracy urządzeń (z wyłączeniem papieru), a także systematyczne 

odbieranie zużytych materiałów. Dostarczane materiały winny zapewniać prawidłową jakość pracy 

urządzeń, w tym jakość wydruku. 

Wykonawcę zobowiązany jest prowadzić ewidencję prac związanych z obsługą serwisową urządzenia. 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych- maksymalnie 8h w dni robocze. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ O F E R T OWY  

część 1  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

Tel………………………..……... Fax. …………..…………..………E-mail ……….....………………………… 

NIP: ………………………………………..……….. REGON: …………………………………………………... 

KRS / CEiDG ……………………………………………………………………………………………... 

W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  t r y b i e  p r z e t a r g u  

n i e o g r a n i c z o n e g o  na: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową 

obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka”, 

składamy niniejszą ofertę ofertując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

SIWZ za cenę (Ib+II): 

netto………………………………………………………………………………………… 

brutto………………………………………………...…………………………………………  

słownie 

…………………………………………………………………………………………………

…..…..……w tym podatek VAT . 

Zaoferowana cena wynika z następującej kalkulacji:  

 

I. Cena za najem wszystkich urządzeń wraz z oprogramowaniem i świadczeniem usług 

serwisowych oraz wsparcia, zgodnie z SOPZ: 

a) za 1 miesiąc realizacji umowy: ………………………………………………. 

netto…………………………………………………brutto, w tym VAT 

b) za 24 miesiące realizacji umowy (a x 24): 

………………………………………………. 

netto………………………………………………… brutto, w tym VAT. 

II. Cena za wydruk: 

1. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 1  

Wykaz oferowanych urządzeń w grupie 1 – specyfikację techniczną należy wskazać w drugiej 

części formularza ofertowego 

Nr kolejny 

urządzenia/urządzeń* 

Marka Model Rok/miesiąc 

produkcji 

Urządzenie 

nowe 

(tak/nie) 

Jeżeli nie 

podać wiek 

urządzeń w 

Ilość 

sztuk 

Usługa Cena netto: Cena brutto: 

Cena za 1 stronę mono : 
(można podać z dokładnością większą niż dwa 

miejsca po przecinku) 

 

 

……………………….. zł 

 

.…………………….. zł 

Cena za 44 400 stron mono: 
( Ilość stron=ilość urządzeń x maksymalne 

obciążenie miesięczne urządzenia x 24 m-ce) 

 

……………………….. zł 

 

 ………………….. zł 
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miesiącach 

      

      

      

      

 

2. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 2 

Wykaz oferowanych urządzeń w grupie 2 – specyfikację techniczną należy wskazać w drugiej 

części formularza ofertowego 

Nr kolejny 

urządzenia/urządzeń* 

Marka Model Rok/miesiąc 

produkcji 

Urządzenie 

nowe 

(tak/nie) 

Jeżeli nie 

podać wiek 

urządzeń w 

miesiącach 

Ilość 

sztuk 

      

      

      

      

      

3. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 3 

Usługa Cena netto: Cena brutto: 

Cena za 1 stronę mono : 
(można podać z dokładnością większą niż dwa 
miejsca po przecinku) 

 

 

……………………….. zł 

 

.…………………….. zł 

Cena za 44 400 stron mono: 
( Ilość stron=ilość urządzeń x maksymalne 

obciążenie miesięczne urządzenia mono x 24 m-
ce) 

 

……………………….. zł 

 

…………………….. zł 

Cena za 1 stronę kolor : 
(można podać z dokładnością większą niż dwa 
miejsca po przecinku) 

 

 

……………………….. zł 

 

.…………………….. zł 

Cena za 44 400 stron kolor: 
( Ilość stron=ilość urządzeń x maksymalne 

obciążenie miesięczne urządzenia kolor x 24 m-
ce) 

 

……………………….. zł 

 

…………………….. zł 

Usługa Cena netto: Cena brutto: 

Cena za 1 stronę mono : 
(można podać z dokładnością większą niż dwa 

miejsca po przecinku) 

 

 

……………………….. zł 

 

.…………………….. zł 

Cena za 518 400 stron mono: 
( Ilość stron=ilość urządzeń x maksymalne 

obciążenie miesięczne urządzenia mono x 24 m-

ce) 

 

……………………….. zł 

 

……………………….. zł 

Cena za 1 stronę kolor : 
(można podać z dokładnością większą niż dwa 

miejsca po przecinku) 

 

 

……………………….. zł 

 

.…………………….. zł 

Cena za 264 000 stron kolor: 
( Ilość stron=ilość urządzeń x maksymalne 

obciążenie miesięczne urządzenia kolor x 24 m-

ce) 

 

……………………….. zł 

 

 …………………….. zł 
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Wykaz oferowanych urządzeń w grupie 3 – specyfikację techniczną należy wskazać w drugiej 

części formularza ofertowego 

Nr kolejny 

urządzenia/urządzeń* 

Marka Model Rok/miesiąc 

produkcji 

Urządzenie 

nowe 

(tak/nie) 

Jeżeli nie 

podać wiek 

urządzeń w 

miesiącach 

Ilość 

sztuk 

      

      

      

      

      

      

      

Oferowane urządzenie z faksem w grupie 3 – specyfikację techniczną należy wskazać w 

drugiej części formularza ofertowego 

Nr kolejny 

urządzenia/urządzeń* 

Marka Model Rok/miesiąc 

produkcji 

Urządzenie 

nowe 

(tak/nie) 

Jeżeli nie 

podać wiek 

urządzeń w 

miesiącach 

Ilość 

sztuk 

      

 

Nazwa oferowanego oprogramowania do kontroli wydruku i druku podążającego 

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……… dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

Składając niniejszą ofertę , oświadczam/y, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym projektem 

umowy, jak też z innymi dokumentami oraz warunkami wykonania zamówienia. Do 

dokumentów i warunków nie wnosimy zastrzeżeń i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 

umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2. Zaoferowana przez nas cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i wszystkie 

koszty, które są związane z wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania 

ofertą. 

4. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców 

w następujących częściach zamówienia*: 
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..................................................................................................................................................

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

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców) 

5. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy) ……....………… 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 ………………………… 

………………………………… 

……………………………………… 

……………………………..….. 

7. Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro) 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro) 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 

250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro) 

 żadne z powyższych 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

.............................., dnia ......... ……. roku .............................................................. 

              (podpis Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić   
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FORMULARZ O F E R T OWY  

część 2 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  t r y b i e  p r z e t a r g u  n i e o g r a n i c z o n e g o  na: „Najem urządzeń 

wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka”, 

Wykonawcy: 

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

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

Tel………………………..……... Fax. …………..…………..………E-mail ……….....………………………… 

NIP: ………………………………………..……….. REGON: …………………………………………………... 

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe karty dla każdego urządzenia, zgodnie z częścią 1 formularza ofertowego. Dla każdego 

urządzenia Wykonawca wypełnia wymagane dane techniczne. Jeżeli Wykonawca oferuje jednakowe urządzenia, wypełnia kartę dla danego 

rodzaju/modelu urządzenia. 

 
I. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 1 - Ilość 4 sztuki – wypełnić TAK (spełnia)/NIE (nie spełnia) dla każdego modelu urządzenia 

Parametr Minimalne wymagania 

Oferowane urządzenie nr 1 – 
(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 2 – 
(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 3 – 
(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 4 – 
(podać producenta i model) 

………...... 

Maksymalny rozmiar nośnika A4     

Rozmiar nośnika A6-A4     

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner     

Technologia wydruku Laserowa, monochromatyczna     

Zainstalowana pamięć i dysk 2 GB     

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4 

Minimum 40 str/min     

Dopuszczalne obciążenie Nie mniej niż 80 000 str.      
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miesięczne 

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów 

na minimum 50 arkuszy z 

autorewersem. 

podajnik główny minimum 250 arkuszy 

podajnik boczny minimum 100 arkuszy 

    

Obsługiwane nośniki Papier A6 – A4, formaty użytkownika 

Koperty, 

Etykiety papierowe,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatura nośników Od 60 g/m2, do co najmniej 250 g/m2     

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,      

Skaner dla dokumentów  A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do 

nośników zewnętrznych,  

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna rozdzielczość w 

pionie i poziomie dla drukarki i 

skanera 

Drukarka,1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkość skanowania Minimum 40 oryginałów na minutę,     

Rozmiar org. skanowania Minimum A4     

Wydajność tonera Minimum 20.000 wydruków     

Trwałość bębnów Minimum 60.000 wydruków     

Waga Nie więcej niż 30 kg     

Obsługiwane systemy 

operacyjne 

MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 
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II. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 2- Ilość- 5 sztuk- wypełnić TAK (spełnia)/NIE (nie spełnia) dla każdego modelu urządzenia 

parametr minimalne wymagania 

Oferowane urządzenie nr 
1 – (podać producenta o 

model) 

………...... 

Oferowane urządzenie 
nr 2 – (podać 

producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie 
nr 3 – (podać 

producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie 
nr 4– (podać 

producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie 
nr 5 – (podać 

producenta i model) 

………...... 

Maksymalny rozmiar nośnika A4      

Rozmiar nośnika A6-A4      

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner      

Technologia wydruku Laserowa, color      

Zainstalowana pamięć i dysk 2 GB      

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4 

Minimum 30 str/min      

Dopuszczalne obciążenie 

miesięczne 

Nie mniej niż 80 000 str.       

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na 

minimum 50 arkuszy z autorewersem. 

podajnik główny minimum 250 arkuszy 

podajnik boczny minimum 100 arkuszy 

     

Obsługiwane nośniki Papier A6 – A4, formaty użytkownika 

Koperty, 

Etykiety papierowe,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatura nośników Od 60 g/m2, do co najmniej 200 g/m2      

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,       

Skaner dla dokumentów  A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do 

nośników zewnętrznych,  

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 
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Minimalna rozdzielczość w 

pionie i poziomie dla drukarki i 

skanera 

Drukarka,1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkość skanowania Minimum 30 oryginałów na minutę,      

Rozmiar org. skanowania Minimum A4      

Wydajność tonera Minimum 8.000 wydruków      

Waga Nie więcej niż 50 kg      

Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Urządzenia wielofunkcyjne grupa 3 Ilość 7 sztuk- wypełnić TAK (spełnia)/NIE (nie spełnia) dla każdego modelu urządzenia 

parametr minimalne wymagania 

Oferowane urządzenie nr 1 – 

(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 2 – 

(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 3 – 

(podać producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 4 – 

(podać producenta i model) 

………...... 

Maksymalny rozmiar nośnika SRA3     

Rozmiar nośnika A6-A3     

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner     

Technologia wydruku Laserowa, kolorowa     

Zainstalowana pamięć i dysk Min. 2Gb,  min. 250 Gb - wymaga się 

aby urządzenie posiadało również 

funkcje zabezpieczenia dysku kluczem 

minimum 256 bitowym, 

    

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4/min, A3/min 

Minimum 45 str/min, 22 str/min      

Dopuszczalne obciążenie 

miesięczne 

Nie mniej niż 120 000 str.      

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów 

na minimum 150 arkuszy z 

autorewersem. 

podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy 

podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy 

podajnik boczny minimum 150 arkuszy 
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Obsługiwane nośniki Papier, SRA3,A3,  A4, B4, B5,  

koperty, 

Etykiety papierowe,  

Folie przeźroczyste 

Gramatura 52-300 gr/m2. 

Papier banerowy 297 x 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

- moduł FAX do 1 drukarki (PRZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaner dla dokumentów A3 i A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do 

nośników zewnętrznych, 

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna rozdzielczość w 

pionie i poziomie dla drukarki i 

skanera 

Drukarka, 1800x600 dpi, 1200x1200 

dpi 

skaner 600x600 dpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkość skanowania 180 oryginałów na minutę     

Rozmiar org.skanowania Max. A3     

Wydajność tonera 
min. 28.000 stron czarny 

min. 25.000 stron CMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwałość bębnów 
min. 120.000 stron czarny 

min. 90.000 stron CMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne Możliwość założenia kont dostępowych 

do urządzenia, personalizowany panel 

LCD min. 9 cali. Funkcja bezpiecznego 

drukowania.  

Drukowanie bezpieczne dokumentów z 

zastosowaniem PIN kodu lub kart 

zbliżeniowych.  

Automatyczne usuwanie danych z 

pamięci.  Obsługa AD (Active 

Directory) 
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Obsługiwane systemy 

operacyjne 

MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie Komplet tonerów CMYK, kabel 

zasilający instrukcja obsługi, 

sterowniki, stolik podstawa oryginalny 

metalowy na kółkach. 

    

Wsparcie techniczne, 

oprogramowanie. 

Dostęp do www z poziomu panelu 

użytkownika, serwer www wewnątrz 

urządzenia, personalizowany wygaszacz 

ekranu, indywidualny ekran startowy. 

    

Inne Każda duża drukarka musi być w stanie 

obsłużyć jednocześnie następujące 

nośniki: A4, koperta mała (B5p(HK) - 

koperty samoklejące z paskiem 

(HK)176x250mm, 90gr/m2); koperta 

duża (229x324) - C4 229x324 HK 

samoklejąca z paskiem 

    

 

 

parametr minimalne wymagania 

Oferowane urządzenie nr 5 – (podać 
producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 6 – (podać 
producenta i model) 

………...... 

Oferowane urządzenie nr 7 – (podać 
producenta i model) 

………...... 

Maksymalny rozmiar nośnika SRA3    

Rozmiar nośnika A6-A3    

Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner    

Technologia wydruku Laserowa, kolorowa    

Zainstalowana pamięć i dysk Min. 2Gb,  min. 250 Gb - wymaga się 

aby urządzenie posiadało również 

funkcje zabezpieczenia dysku kluczem 

minimum 256 bitowym, 

   

Prędkość drukowania, 

kopiowania A4/min, A3/min 

Minimum 45 str/min, 22 str/min     

Dopuszczalne obciążenie Nie mniej niż 120 000 str.     
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miesięczne 

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów 

na minimum 150 arkuszy z 

autorewersem. 

podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy 

podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy 

podajnik boczny minimum 150 arkuszy 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługiwane nośniki Papier, SRA3,A3,  A4, B4, B5,  

koperty, 

Etykiety papierowe,  

Folie przeźroczyste 

Gramatura 52-300 gr/m2. 

Papier banerowy 297 x 1200 

 

 

 

 

 

 

 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

- moduł FAX do 1 drukarki (PRZ) 

 

 

 

 

 

 

 

Skaner dla dokumentów A3 i A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do 

nośników zewnętrznych, 

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna rozdzielczość w 

pionie i poziomie dla drukarki i 

skanera 

Drukarka, 1800x600 dpi, 1200x1200 

dpi 

skaner 600x600 dpi 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkość skanowania 180 oryginałów na minutę    

Rozmiar org.skanowania Max. A3    

Wydajność tonera 
min. 28.000 stron czarny 

min. 25.000 stron CMY 

 

 

 

 

 

 

 

Trwałość bębnów 
min. 120.000 stron czarny 

min. 90.000 stron CMY 
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Inne Możliwość założenia kont dostępowych 

do urządzenia, personalizowany panel 

LCD min. 9 cali. Funkcja bezpiecznego 

drukowania.  

Drukowanie bezpieczne dokumentów z 

zastosowaniem PIN kodu lub kart 

zbliżeniowych.  

Automatyczne usuwanie danych z 

pamięci.  Obsługa AD (Active 

Directory) 

   

Obsługiwane systemy 

operacyjne 

MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie Komplet tonerów CMYK, kabel 

zasilający instrukcja obsługi, 

sterowniki, stolik podstawa oryginalny 

metalowy na kółkach. 

   

Wsparcie techniczne, 

oprogramowanie. 

Dostęp do www z poziomu panelu 

użytkownika, serwer www wewnątrz 

urządzenia, personalizowany wygaszacz 

ekranu, indywidualny ekran startowy. 

   

Inne Każda duża drukarka musi być w stanie 

obsłużyć jednocześnie następujące 

nośniki: A4, koperta mała (B5p(HK) - 

koperty samoklejące z paskiem 

(HK)176x250mm, 90gr/m2); koperta 

duża (229x324) - C4 229x324 HK 

samoklejąca z paskiem 

   

 

Urządzenie z faksem - Ilość 1 sztuka -wypełnić TAK (spełnia)/NIE (nie spełnia) dla urządzenia 

parametr minimalne wymagania 

Oferowane urządzenie – (podać producenta/model) 

………...... 

Maksymalny rozmiar nośnika SRA3  

Rozmiar nośnika A6-A3  
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Podstawowe funkcje Drukarka, kopiarka, skaner  

Technologia wydruku Laserowa, kolorowa  

Zainstalowana pamięć i dysk Min. 2Gb,  min. 250 Gb - wymaga się aby urządzenie posiadało również funkcje 

zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 bitowym, 

 

Prędkość drukowania, kopiowania 

A4/min, A3/min 

Minimum 45 str/min, 22 str/min   

Dopuszczalne obciążenie miesięczne Nie mniej niż 120 000 str.   

Podajniki papieru Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 150 arkuszy z autorewersem. 

podajnik nr 1 minimum 500 arkuszy 

podajnik nr 2 minimum 500 arkuszy 

podajnik boczny minimum 150 arkuszy 

 

Obsługiwane nośniki Papier, SRA3,A3,  A4, B4, B5,  

koperty, 

Etykiety papierowe,  

Folie przeźroczyste 

Gramatura 52-300 gr/m2. 

Papier banerowy 297 x 1200 

 

 

Złącza zewnętrzne - USB 2.0 (lub wyżej) 

- LAN 10/100/1000 

 

 

Zainstalowane opcje - moduł druku dwustronnego,  

- moduł FAX  

 

 

Skaner dla dokumentów A3 i A4 Kolorowy, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, 

Skanowanie do e-mail  

Skanowanie  do SMB  

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do HDD 

Skanowanie do USB 

Skanowanie sieciowe TWAIN 

 

 

Minimalna rozdzielczość w pionie i Drukarka, 1800x600 dpi, 1200x1200 dpi 

skaner 600x600 dpi 
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poziomie dla drukarki i skanera 

Szybkość skanowania 180 oryginałów na minutę  

Rozmiar org.skanowania Max. A3  

Wydajność tonera 
min. 28.000 stron czarny 

min. 25.000 stron CMY 

 

 

Trwałość bębnów 
min. 120.000 stron czarny 

min. 90.000 stron CMY 

 

 

Inne Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia, personalizowany panel 

LCD min. 9 cali. Funkcja bezpiecznego drukowania.  

Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem PIN kodu lub kart 

zbliżeniowych.  

Automatyczne usuwanie danych z pamięci.  Obsługa AD (Active Directory) 

 

Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 7 – 10 32/64 BIT 

MS Windows Server 2008 i nowsze 

 

 

Wyposażenie Komplet tonerów CMYK, kabel zasilający instrukcja obsługi, sterowniki, stolik 

podstawa oryginalny metalowy na kółkach. 

 

Wsparcie techniczne, 

oprogramowanie. 

Dostęp do www z poziomu panelu użytkownika, serwer www wewnątrz 

urządzenia, personalizowany wygaszacz ekranu, indywidualny ekran startowy. 

 

Inne Urządzenie musi być w stanie obsłużyć jednocześnie następujące nośniki: A4, 

koperta mała (B5p(HK) - koperty samoklejące z paskiem (HK)176x250mm, 

90gr/m2); koperta duża (229x324) - C4 229x324 HK samoklejąca z paskiem 

 

 

 
………………………………………… 

(podpis)



 34 

 

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) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i 

wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, prowadzonego przez Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka., oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  . 

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

 ………………………………………… 

            (podpis) 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R                         ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

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) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i 

wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka prowadzonego przez Biuro 

Rzecznika Praw Dziecka oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. V SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 

której określono warunki udziału w postępowaniu). 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                        ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. V  SIWZ , polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:   …………………………………………………………….. 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

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

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) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ                          

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

………………………………… 

Wykaz dostaw  

wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat 

Podmiot na rzecz 

którego 

wykonano 

dostawę 

Przedmiot dostawy 

Przedmiot 

obejmował 

min. 6 

urządzeń 

wielofunkc

yjnych 

Przedmiot 

obejmował 

obsługę 

serwisową i 

wparcie 

techniczne 

przez okres co 

najmniej 12 

miesięcy 

Przedmiot 

obejmował 

dostawę 

oprogramowała 

do zarządzania 

wydrukiem i 

druku 

podążającego 

Termin 

wykonania 

dostawy 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Uwaga!     

* Proszę załączyć dowody potwierdzające, że wszystkie wymienione w tabeli dostawy zostały  

wykonane z należytą starannością 

                                                                                              

 ............................. dnia:..........................                                                    ………………………………….                                                                                                                                  

                                                                                                                          Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ                          

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

………………………………… 

Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia 

Imię i nazwisko 

 

Osoba posiada certyfikat 

producenta/producentów 

oferowanych urządzeń i certyfikat 

producenta oferowanego 

oprogramowania kontroli druku i 

druku podążającego 

Należy wymienić posiadane 

certyfikaty 

Osoba posiada minimum dwuletnie 

doświadczenie zawodowe w 

serwisowaniu urządzeń 

wielofunkcyjnych i świadczeniu 

usług wsparcia oprogramowania 

kontroli wydruku i druku 

podążającego  

TAK/NIE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

 ............................. dnia:..........................                                                    ………………………………….                                                                                                                                  

                                                                                                                          Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej / 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp* 

dla zamówienia publicznego na Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową 

obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………

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

Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego informujemy, że: 

1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)*; 

2) należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)*: 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1. 
  

2. 
  

*niepotrzebne skreślić 

W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelę. 

 

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z wykonawcą biorącym udział w 

przedmiotowym postępowaniu: 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1a pkt 23 pzp, 

przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z wykonawcą 

…………….….. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu: 

 

 

………………………………dnia………………            ……..………………………………. 

                                                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy pzp do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes 

zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)  

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa Podmiotu)  

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

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

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) do dyspozycji Wykonawcy : 

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

(nazwa Wykonawcy)  

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia na Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz 

kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 
oświadczam, iż:  

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia będzie następujący: 

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

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

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

……………………………… ………………………………………………………  

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

………… ………………………………………………………  

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

 

 

 

 

__________________________________  

Podpis podmiotu udostepniającego 

__________________________________  

 (miejscowość) (data) 
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Załącznik nr 9 – projekt umowy 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu………. pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Przemysłowej 30/32 reprezentowanym przez:  

1. Justynę Sokołowską – Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Dziecka  

zwanym dalej Zamawiającym  

a  

firmą ..........................................................z siedzibą w ...........................................................................  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ........................ reprezentowaną 

przez:  

1. ................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................  

zwaną dalej Wykonawcą,  

w wyniku postępowania pn. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą 

serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka prowadzonego w trybie 

art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 

łącznie 17 urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla maksymalnie 75 użytkowników do 

zarządzania i monitorowania wydruku i druku podążającego, wraz z kompleksową obsługą serwisową 

i wsparciem technicznym, w tym sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń. Na 

mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi określone 

w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 (SOPZ). 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca: 

1) oddaje Zamawiającemu w odpłatne używanie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącej Załącznik 

nr 2 do Umowy 17 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instrukcjami użytkowania; 

2) licencje na oprogramowanie dla maksymalnie 75 użytkowników do zarządzania i monitorowania 

wydruku i druku podążającego; 

3) zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować w sieci informatycznej Zamawiającego oraz uruchomić 

urządzenia objęte niniejszą umową w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w miejscach 

wskazanych i pod nadzorem pracownika Zamawiającego w terminie …. dni od dnia zawarcia umowy; 

4) zobowiązany jest w terminie określonym w pkt 3 zainstalować w sieci informatycznej 

Zamawiającego i skonfigurować oprogramowanie do zarządzania i monitorowania druku i druku 

podążającego z zapewnieniem uwierzytelniania i autoryzacji za pomocą kart zbliżeniowych lub kodu 

PIN dla 75 użytkowników wraz ze sterownikami w języku polskim dla wymaganych systemów 

operacyjnych; 

5) przeprowadzi w terminie 3 dni roboczych od uruchomienia urządzeń jednorazowe szkolenie dla 

trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i używania, zgodnie z SOPZ; 

6) zapewnieni całkowitą funkcjonalność każdego urządzenia na poziomie nie mniejszym niż 95%, 

zgodnie z SOPZ; 

7) zapewni kompleksową obsługę serwisową urządzeń i dostarczonego oprogramowania w okresie ich 

najmu, na warunkach opisanych w  SOPZ, przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia, 

spełniające wymagania Zamawiającego, tym bieżącą dostawę wraz z instalacją wszelkich materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń i odbiór materiałów zużytych; Wykonawca 

zapewni zapas materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego    funkcjonowania 

każdego urządzenia w chwili dostawy; 

8) zapewni wsparcie techniczne w okresie umowy przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia, 

spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie oprogramowania zarządzania wydrukiem i druku 

podążającego poprzez helpdesk; 
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9) deinstalację urządzeń i oprogramowania oraz ich odbiór niezwłocznie po zakończeniu najmu w 

terminie najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z uwzględnieniem zasad i warunków 

jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy- SOPZ, stanowiący jej integralną część.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający 

zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:  

1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy,  

2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:  

1) wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych 

obyczajów oraz słusznych interesów Zamawiającego,  

2) zapewnienia Personelu Wykonawcy posiadającego wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne 

dla terminowej realizacji przypisanych zadań, 

3) działać jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego,  

4) do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie 

informacji niejawnych,  

5) wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy Zamawiającego,  

6) udostępniać na każde żądanie Zamawiającego dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy,  

7) wykonywać Umowę w sposób, który nie będzie prowadził do roszczeń osób trzecich  

z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, 

zarejestrowanych znaków i wzorów towarowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni z warunkami 

przedstawionymi w SOPZ i Umowie związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy i je akceptuje. 

§ 2 

1. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzą w protokole instalacji prawidłowe 

zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania, wskazując nazwę, model, typ, numer 

fabryczny, stan początkowy licznika każdego urządzenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 4 do umowy. 

2. Zmiana miejsca instalacji wymaga zawiadomienia Wykonawcy. Dzień podpisania protokołu jest 

dniem przyjęcia urządzeń. 

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ciąży na Zamawiającym od dnia podpisania Protokołu. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w urządzeniach podczas lub w 

wyniku czynności dokonywanych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:  

1) dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i personelem niezbędnym do należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,  

2) posiada uprawnienia do dysponowania oprogramowaniem wykorzystanym do realizacji umowy 

zgodnie z jej celem,  

3) wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób 

profesjonalny, z uwzględnieniem najlepszych praktyk, 

4) będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Personel Wykonawcy  

w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

5) będzie dostarczał i aktualizował pakiety aktualizacyjne zawierające zmiany wprowadzone do 

oprogramowania, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wszystkich koniecznych pozwoleń, zgód, certyfikatów 
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wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

Umowy.  

6. Z chwilą podpisania protokołu oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie z oprogramowania 

dostarczonego i zainstalowanego na sprzęcie Wykonawcy oraz Zamawiającego w związku z 

wykonaniem umowy, na okres trwania umowy, na następujących polach eksploatacji:  

a) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów i innych urządzeń 

b) odtwarzanie 

c) przechowywanie, 

d) sporządzanie kopii zapasowej, 

e) instalowanie i dezinstalowanie dla wskazanej liczby użytkowników 

f) korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności 

g) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy urządzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o znakach towarowych, prawach autorskich i 

prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji i że posiada prawo do udzielania 

licencji/sublicencji lub do odsprzedaży oprogramowania, które dostarczył w ramach realizacji umowy 

oraz że przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

8. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich. 

W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich, 

Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi 

roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje 

wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. W przypadku zapłaty przez 

Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu 

przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy w sposób zapobiegający utracie danych 

Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania umowy. W 

przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o 

rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z 

chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza 

ewentualnej odpowiedzialności Stron, w szczególności nie wyłącza lub nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wykonywanie Umowy w sposób nienależyty. 

§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego 

urządzeń wraz z oprogramowaniem lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. 

2. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości umowy w terminie wskazany w ust. 1 Wykonawcy 

nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 

maksymalną ceną brutto określoną w § 4 ust. 1 umowy, a kwotą faktycznie wykorzystaną w okresie 

obowiązywania umowy, a także roszczenia odszkodowawcze.  

3. Odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania środków w ramach maksymalnej wartości 

umowy Strony czynią Zamawiającego.  

4. Wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4 

1. Za maksymalną wartość umowy uważa się kwotę: ……………………….. 

(słownie:………………………………………………………………………) zł netto plus należny 

podatek VAT w wysokości: …………………………….(słownie: 

…………………………………….……...............) zł, co daje kwotę łączną 
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wynoszącą:...........................................................……………………… (słownie:…………… 

………………………………………..…......................……..) zł brutto.  

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. składa się: 

1)miesięczna cena netto …….. PLN (słownie złotych: ...........................................................................) 

należna za najem urządzeń wraz z oprogramowaniem i świadczeniem usług serwisowych oraz 

wsparcia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z ich wykonaniem; 

2) kwota należna za każdą stronę formatu A4, wykazana na licznikach wszystkich urządzeniach w 

sumie w miesiącu kalendarzowym, obliczona przy zastosowaniu: 

a) ceny jednostkowej netto ........... PLN (słownie złotych: ............................................................. ) i 

brutto … PLN (słownie złotych: ............................................................. ) dla urządzeń z grupy 1, 

b) ceny jednostkowej netto ........... PLN (słownie złotych: ............................................................. ) i 

brutto … PLN (słownie złotych: ............................................................. ) dla urządzeń z grupy 2 

wydruk mono, 

c) ceny jednostkowej netto ........... PLN (słownie złotych: ............................................................. ) i 

brutto … PLN (słownie złotych: ............................................................. ) dla urządzeń z grupy 2 

wydruk kolor, 

d) ceny jednostkowej netto ........... PLN (słownie złotych: ............................................................. ) i 

brutto … PLN (słownie złotych: ............................................................. ) dla urządzeń z grupy 3 

wydruk mono, 

e) ceny jednostkowej netto ........... PLN (słownie złotych: ............................................................. ) i 

brutto … PLN (słownie złotych: ............................................................. ) dla urządzeń z grupy 3 

wydruk kolor, 

3. Ceny netto ustalone w ust. 2 nie podlegają zwiększeniu w całym okresie Umowy. Zamawiający nie 

ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 

4. Najpóźniej trzeciego dnia roboczego następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego 

(kalendarzowego) Zamawiający sporządzi i prześle Wykonawcy drogą elektroniczną na adres 

………………………. raport zawierający informacje o liczbie operacji wykazanych na licznikach 

urządzeń w okresie danego miesiąca rozliczeniowego.  

5. Strony ustalają, że faktyczna liczba wydrukowanych stron A4 zostanie określona na podstawie 

stanu liczników urządzeń w ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. Wykonawca prowadzić 

będzie rozliczenie na podstawie wskazań liczników urządzeń dla formatu A4, przy czym dwustronny 

wydruk formatu A4 jest traktowany jako dwie strony formatu A4, jednostronny wydruk formatu A3 

jest traktowany jako dwie strony formatu A4, dwustronny wydruk formatu A3 jest traktowany jako 4 

strony formatu A4, dwukrotny wydruk B5 jest traktowany jako A4, wydruk C5 jest traktowany jako 

A4. 

6. Za każdy miesiąc rozliczeniowy prawidłowego wykonywania Umowy przysługuje Wykonawcy 

wynagrodzenie obliczone jako suma miesięcznej ceny ustalonej w ust. 2 pkt 1 i iloczynu liczby 

wydrukowanych stron łącznie na wszystkich urządzeniach w danym miesiącu kalendarzowym oraz 

ceny jednostkowej ustalonej w ust. 2 pkt 2. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje: koszty zużycia urządzeń wynikające z ich normalnej 

eksploatacji, koszty wykonania wydruków (w tym kopii), materiały eksploatacyjne zużyte do ich 

wykonania (w tym toner, z wyjątkiem papieru), koszty przeglądów, napraw i części zamiennych 

niezbędnych do używania urządzeń zgodnie z Umową, w szczególności koszty obsługi serwisowej 

opisanej w OPZ. Wynagrodzenie nie obejmuje napraw uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. 

8. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania raportu dotyczącego wydruków wystawi fakturę VAT (e-fakturę) wraz ze 

specyfikacją wykonanych usług, płatną przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania. 

§ 5 
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1.Strony są uprawnione do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 1 będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.  

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. b-d skutkujących zmianą kosztów 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony z pisemnym 

wnioskiem w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek należy złożyć wraz z 

niezbędnymi dokumentami (w tym wyliczeniem kosztów tych zmian) oraz uzasadnieniem 

przedstawiającym wpływ zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, 

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 

Zamawiającego do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia.  

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. c-d wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, jaki 

będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 

Zamawiającego.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie:  

a) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian 

dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie 

od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia 

przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;  

b) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany 

zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp; 

9. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące warunki obsługi serwisowej, zgodnie z SOPZ, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 2: 

1) w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 Zamawiający udostępni Wykonawcy urządzenia w celu 

wykonania konserwacji, kontroli, regulacji i napraw uszkodzeń powstałych podczas prawidłowego 

używania; dojazd Wykonawcy bez dodatkowej opłaty dla Zamawiającego; 

2) Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia to maksymalnie 3h w dni robocze. Przez czas 

reakcji serwisowej rozumie się przyjazd serwisu.  
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3) zgłoszenia będą składane przez Zamawiającego wyłącznie w dni robocze (z wyjątkiem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy) poprzez helpdesk lub też na adres poczty elektronicznej 

…………….……., ewentualnie telefonicznie na nr ……………… 

3) uszkodzone lub zużyte części są po wymianie własnością Wykonawcy i podlegają one 

niezwłocznemu odebraniu przez Wykonawcę; 

4) usunięcie awarii w czasie 48 godzin roboczych, licząc od godziny następującej po godzinie, w 

której nastąpiło zgłoszenie;  

5) w przypadku naprawy urządzenia przekraczającej 48h Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

urządzenia zastępczego  w kolejnym dniu roboczym po upływie wskazanego okresu naprawy.  

6) w razie braku możliwości naprawy na miejscu Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi o parametrach nie gorszych od dzierżawionych urządzeń najpóźniej w 

kolejnym dniu roboczym po dniu danej wizyty serwisowej stwierdzającej konieczność naprawy poza 

siedzibą Zamawiającego. 

7) Czas naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego – do 7 dni roboczych od daty zabrania 

sprzętu do naprawy. 

8) dostawa materiałów eksploatacyjnych- maksymalnie 8h w dni robocze od chwili zgłoszenia. 

Wykonawca zapewni ( dla danego typu urządzenia ) Zamawiającemu minimalny poziom materiałów 

(tonerów) na poziomie 15% ilości dostarczonych urządzeń.  

9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały eksploatacyjne o wydajności i jakości wydruku 

(nierozmazywanie się nadruku, nie przerywanie ciągłości nadruku, nie brudzenie drukowanych stron) 

nie gorszych od zalecanych przez producenta zaoferowanych urządzeń, a materiały eksploatacyjne 

typu toner będą posiadały zgodność parametrów technicznych i wydajnościowych z normami ISO/IEC 

19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek 

laserowych lub normami równoważnymi. 

10) w przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego przed odbiorem urządzenia przez 

Wykonawcę z miejsca instalacji, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu usunięcie danych zapisanych 

na nośnikach, w które wyposażone jest urządzenie. 

11) W przypadku, gdy zgłoszenie po godzinie 16:00  dnia roboczego traktowane będzie jako przyjęte 

o godz. 8.00 następnego dnia roboczego. 

2. Wykonawca zapewni bieżące wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy w sprawach 

związanych z obsługą serwisową oprogramowania – helpdesk w godzinach pracy Zamawiającego-  od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas reakcji od momentu zgłoszenia (przez 

portal helpdesk) to maksymalnie 3h w dni robocze. 

3. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) używać urządzeń w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i 

prawidłowego używania oraz pisemnymi zaleceniami Wykonawcy, 

2) używać materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę oraz zapewnić własnym 

staraniem i na własny koszt papier odpowiedni do wykonywania wydruków (w tym kopii) przez 

urządzenia, 

3) powierzyć obsługę urządzeń w zakresie określonym w instrukcji obsługi osobom przeszkolonym 

przez Wykonawcę lub też osobom, którym przedstawiciel Zamawiającego uprzednio przeszkolony, 

udzielił instrukcji we własnym zakresie, 

4) zlecać czynności serwisowe wyłącznie Wykonawcy 

5) wydać Wykonawcy po zakończeniu umowy urządzenia w stanie niepogorszonym, z 

uwzględnieniem naturalnego zużycia, wynikającego z ich normalnej eksploatacji.  

§ 7 

1. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje 

prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca może wypowiedzieć 

Umowę zgodnie z tym postanowieniem po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

zaniechania naruszeń Umowy, wobec nieusunięcia przez Zamawiającego wskazanych w wezwaniu 

naruszeń w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Wykonawcy. Wypowiedzenie będzie 

dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie 

natychmiastowym przysługuje Wykonawcy także w przypadku stwierdzenia ingerencji 
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Zamawiającego w stan licznika urządzeń, naruszenia przez Zamawiającego plomby na liczniku lub 

bezzasadnej odmowy Zamawiającego potwierdzenia stanu licznika urządzeń. 

2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Zamawiający może wypowiedzieć 

Umowę zgodnie z tym postanowieniem po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń Umowy, wobec nieusunięcia przez Wykonawcę wskazanych w wezwaniu 

naruszeń w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, zastrzeżeniem ust. 5 i 9. Wypowiedzenie 

będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wskutek naruszenia przez Zamawiającego obowiązków określonych 

w Umowie urządzenie uległo uszkodzeniu bądź zniszczeniu, co w szczególności dotyczy uszkodzeń: 

bębna światłoczułego, sekcji transferu, sekcji utrwalania i innych uszkodzeń mechanicznych 

powstałych z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca obciąży Zamawiającego 

udokumentowanymi kosztami naprawy bądź wymiany urządzenia. To samo prawo przysługuje 

Wykonawcy w razie uszkodzenia bądź utraty urządzenia z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający. 

4. Za każdy 1% stanu niedostępności danego urządzenia w danym miesiącu kalendarzowym poniżej 

95% całkowitej funkcjonalności (dostępności) danego urządzenia, Zamawiający naliczy karę umowną 

w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 za każde urządzenie. 

5. W przypadku stwierdzenia całkowitej funkcjonalności (dostępności) wszystkich urządzeń na 

poziomie wynoszącym łącznie mniej niż 80% w danym miesiącu kalendarzowym, Zamawiający może 

rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. 

6. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę innego niż opisane w ust. 4 i 

7, w szczególności dostarczania materiałów zapewniających nienależytą jakość wydruków 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 za 

każde naruszenie. 

7. W przypadku opóźnienia w realizacji usług objętych niniejszą umową względem terminów 

opisanych w § 6 ust. 1 pkt 2,4,5,7 i 8 i ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminów opisanych w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

9. Jeżeli opóźnienie w realizacji usług objętych umową przekroczy 7 dni Zamawiający jest 

upoważniony odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

10. Zamawiający jest uprawniony dochodzić kar z różnych tytułów niezależnie od siebie. 

Zamawiający jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. Pomimo kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  

§ 8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym 

powierzył obowiązki określone SOPZ w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tych 

obowiązków przez Wykonawcę.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji 

Wykonawcę (pod pojęciem „mienie oddane” Zamawiający rozumie wszystko to, co zostaje oddane do 

dyspozycji Wykonawcę w celu realizacji umowy), obowiązek odszkodowawczy obejmuje 

naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.  

§ 9 

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:  

1. Ze strony Wykonawcy: ………………………….……………….……….., tel. …………………..  

2. Ze strony Zamawiającego: …………………………………..………………, tel. …………………   

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
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może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

2. Wszelkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją umowy, a także 

powstałe w wyniku realizacji umowy- są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody na piśmie 

Zamawiającego udostępniane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu ani ujawniane w inny sposób.  

§ 11 

1. W przypadku zaoferowania urządzeń, które zawierają w swojej konfiguracji dyski twarde, w celu 

prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 

Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych 

osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na dyskach 

zainstalowanych w urządzeniach objętych umową na zasadach określonych w zawartej pomiędzy 

stronami umowie o Powierzenie  Przetwarzanie Danych Osobowych. 

2. W przypadku kiedy najmowany sprzęt ulegnie awarii lub zakończy się umowa najmu, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć/ skasować bezpowrotnie dane znajdujące się na zainstalowanych w 

urządzeniach dyskach twardych. Czynność ta potwierdzona zostanie stosownym protokołem . 

§ 12 

1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla 

prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, jako na administratorze danych 

osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.  

4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego jest 

określony w Załączniku nr 5. 

6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę przetwarzającego dane osobowe do wydawania  

i odwoływania pracownikom/ zleceniobiorcom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.   

7. Przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji 

o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca 

niezwłocznie informuje Zamawiającego o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 

oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych; 
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2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem. 

9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi 

Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową 

przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 13 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 

z 2018 r. poz. 1000). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania 

niezgodnego z przepisami ww. ustawy. Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych 

Osobowych określone w przywołanej ustawie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 poz. 80); 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986), 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), Kodeksu 

postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 

2019 r. poz. 60, 730), Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1360, 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385, 2432, z 2019 r. poz. 55, 60.)  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

Strony, pod rygorem nieważności.  

4. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

6. Integralną częścią niniejszej umowy są n/w załączniki:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - aktualny odpis KRS/ CEiDG Wykonawcy 

Załącznik nr 4- protokół odbioru 

 

                   Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca : 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

  

Na podstawie umowy zawartej w Warszawie w dniu ……………….. 2019 r. pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Przemysłowej 30/32 reprezentowanym przez:  

1. Justynę Sokołowską – Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Dziecka  

zwanym dalej Zamawiającym  

a  

firmą ..........................................................z siedzibą w ...........................................................................  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ........................ reprezentowaną 

przez:  

1. ................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................  

zwaną dalej Wykonawcą,  

w wyniku postępowania pn. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą 

serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka prowadzonego w trybie 

art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  

Wykonawca dostarczył w dniu ……………………………………………… 

następujące urządzenia i oprogramowanie (wskazać producenta, model, nr seryjny, oznakowanie) 

 

Dostawa wykonana została zgodnie/ niezgodnie* z ofertą i SOPZ: 

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

……………………………………………..  

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

………………………………………………  

 

Zamawiający nie zgłasza/zgłasza* zastrzeżenia do wskazanego przedmiotu odbioru:  

 

Zamawiający:  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 

 

I. Dane osób korzystających z usług w ramach zamówienia: 

 



 51 

Lp. Nazwa 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Miejsce pracy 

 


