
Dz.U./S S109
08/06/2020
264111-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264111-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wkłady drukujące
2020/S 109-264111

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Maciejewska
E-mail: katarzyna.maciejewska@arimr.gov.pl 
Tel.:  +48 225365740
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR
Numer referencyjny: BOR07.2610.1.2020.KM

II.1.2) Główny kod CPV
30192113 Wkłady drukujące
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu 
Zamawiającego fabrycznie nowych lub refabrykowanych (z wymienionymi wszelkimi elementami ruchomymi 
i zużywalnymi na fabrycznie nowe) materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących. 
Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych lub skopiowanych w sposób 
naruszający prawo polskie lub UE.
Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na dwie części, na które dopuszcza składanie ofert częściowych na 
dowolną liczbę części:
— I część – sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Lexmark,
— II część – sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń OKI, Kyocera, HP, Xerox.
Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, w tym opis jakościowy zawarty został w 
formularzach cenowych dla części I i części II znajdujących się w formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SIWZ). 
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 728 610.50 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Lexmark
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30192113 Wkłady drukujące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu 
Zamawiającego fabrycznie nowych lub refabrykowanych (z wymienionymi wszelkimi elementami ruchomymi 
zużywalnymi na fabrycznie nowe) materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących marki 
Lexmark. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych lub skopiowanych w 
sposób naruszający prawo polskie lub UE.
2. Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, w tym opis jakościowy zawarty został 
w formularzu cenowym dla części I zamówienia, znajdujących się w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 
do SIWZ). Znaki towarowe służą celom identyfikacyjnym, a wskazane materiały eksploatacyjne określają 
oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia, do którego materiał 
jest przeznaczony. Materiały te należy traktować jako wzorzec materiałów eksploatacyjnych: ich parametrów 
technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych oraz jakościowych (np. wydajność tonera, jakość druku).
3. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, spełniających 
wszystkie parametry określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pełnowartościowych, 
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kompatybilnych ze sprzętem, do którego są przeznaczone, oryginalnych lub równoważnych. W przypadku 
zaoferowania materiałów równoważnych, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą 
dokumenty określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
4. Łączna liczba sztuk materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki Lexmark wynosi: 1 232 szt.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym 
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, do wysokości 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość jest rozumiana jako maksymalny udział materiałów eksploatacyjnych 
zalecanych przez producenta urządzenia w ogólnej liczbie zamawianych materiałów eksploatacyjnych / Waga: 
40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 688 353.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym 
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
2. W ramach opcji Zamawiający będzie posiadał możliwość zakupienia dodatkowej, większej ilości wybranych 
przez siebie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, materiałów eksploatacyjnych, w przypadku jeśli 
zostanie wyczerpany limit kwotowy wartości zamówienia podstawowego. Zakup dodatkowej ilości materiałów 
eksploatacyjnych będzie dotyczył produktów wyspecyfikowanych w formularzu cenowym. Zakupy te 
realizowane będą po cenach określonych w ofercie.
3. Dodatkowe zakupy mogą być realizowane w okresie obowiązywania umowy i uzależnione będą wyłącznie 
od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Dodatkowe dostawy w ramach opcji nie przekroczą 15 % 
zamówienia podstawowego.
4. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem 
e-maila zlecenia (w przedmiocie skorzystania z prawa opcji) z określoną liczbą i rodzajem dodatkowych 
materiałów eksploatacyjnych. Termin realizacji każdego zlecenia w ramach opcji wynosi 5 dni roboczych od dnia 
złożenia zlecenia.
5. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
lub niewykorzystania całego jej zakresu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. Brak 
złożenia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w pkt 4, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z 
wykonania zamówienia opcjonalnego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert w kwocie:
— do części I – 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100 złotych),
— do części II – 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, które zostały określone w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń OKI, Kyocera, HP, Xerox
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30192113 Wkłady drukujące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu 
Zamawiającego, fabrycznie nowych lub refabrykowanych (z wymienionymi wszelkimi elementami ruchomymi 
zużywalnymi na fabrycznie nowe) materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących marki 
OKI, Kyocera, HP, Xerox. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych lub 
skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE.
2. Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, w tym opis jakościowy zawarty został 
w formularzu cenowym dla części I zamówienia, znajdujących się w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 
do SIWZ). Znaki towarowe służą celom identyfikacyjnym, a wskazane materiały eksploatacyjne określają 
oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia, do którego materiał 
jest przeznaczony. Materiały te należy traktować jako wzorzec materiałów eksploatacyjnych: ich parametrów 
technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych oraz jakościowych (np. wydajność tonera, jakość druku).
3. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, spełniających 
wszystkie parametry określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pełnowartościowych, 
kompatybilnych ze sprzętem, do którego są przeznaczone, oryginalnych lub równoważnych. W przypadku 
zaoferowania materiałów równoważnych, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą 
dokumenty określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
4. Łączna liczba sztuk materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI, Kyocera, HP, Xerox wynosi: 236 
szt.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym 
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, do wysokości 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość jest rozumiana jako maksymalny udział materiałów eksploatacyjnych 
zalecanych przez producenta urządzenia w ogólnej liczbie zamawianych materiałów eksploatacyjnych / Waga: 
40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 257.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym 
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
2. W ramach opcji Zamawiający będzie posiadał możliwość zakupienia dodatkowej, większej ilości wybranych 
przez siebie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, materiałów eksploatacyjnych, w przypadku jeśli 
zostanie wyczerpany limit kwotowy wartości zamówienia podstawowego. Zakup dodatkowej ilości materiałów 
eksploatacyjnych będzie dotyczył produktów wyspecyfikowanych w formularzu cenowym. Zakupy te 
realizowane będą po cenach określonych w ofercie.
3. Dodatkowe zakupy mogą być realizowane w okresie obowiązywania umowy i uzależnione będą wyłącznie 
od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Dodatkowe dostawy w ramach opcji nie przekroczą 15 % 
zamówienia podstawowego.
4. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem 
e-maila zlecenia (w przedmiocie skorzystania z prawa opcji) z określoną liczbą i rodzajem dodatkowych 
materiałów eksploatacyjnych. Termin realizacji każdego zlecenia w ramach opcji wynosi 5 dni roboczych od dnia 
złożenia zlecenia.
5. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
lub niewykorzystania całego jej zakresu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. Brak 
złożenia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w pkt 4, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z 
wykonania zamówienia opcjonalnego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert w kwocie:
— do części I – 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100 złotych),
— do części II – 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, które zostały określone w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w Zał. nr 2 do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia odpowiednich 
oświadczeń lub dokumentów.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących 
dokumentów (dotyczy obydwu części):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia zawarty został w Zał. nr 7 do SIWZ;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia zawarty został w Zał. nr 7 do SIWZ;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Wzór 
oświadczenia zawarty został w Zał. nr 7 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli:
a) przystępując do części I wykaże, że:
— posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);
b) przystępując do części II wykaże, że:
— posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
c) przystępując do części I i II łącznie wykaże, że:
— posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
440 000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie 
złożyć:
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą, że Wykonawca 
posiada na rachunku środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości określonej przez 
Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia (w rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 SIWZ), wystawioną nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a) dla części I: co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek o wartości 
nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto każda oraz załączy dowody, że 
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) dla części II: co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek o wartości 
nie mniejszej niż 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto każda oraz załączy 
dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.
c) dla części I i II łącznie: co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek /kserokopiarek 
o wartości nie mniejszej niż 340 000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto każda 
oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje dostawy, Zamawiający uzna, że warunek w zakresie 
wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji dostaw do dnia wystawienia dowodu 
określającego czy te dostawy są wykonywane należycie, wartość tych dostaw w tym okresie odpowiada 
wartościom określonym odpowiednio dla części, na które Wykonawca składa ofertę.
Uwaga
Warunek doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże 
się realizacją określonej liczby dostaw, albo jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże się 
realizacją tych dostaw (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący 
wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganych dostaw, ale żaden z nich nie posiada tego 
doświadczenia samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia 
(nie ma wymaganej dla danego zadania liczby wykonanych dostaw), polega na zasobach innego podmiotu – 
podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie odpowiedniej liczby dostaw.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie 
złożyć:
wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio (w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 SIWZ) 
dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert i na ten dzień potwierdzać spełnianie wymagań określonych (w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 
SIWZ) odpowiednio dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy na każdą część zamówienia nastąpi według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do 
SIWZ.
Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przez Wykonawcę 
wyłonionego w postępowaniu, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto 
zamówienia podstawowego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje, przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy zakupowej.
2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym BOR07.2610.1.2020.KM, Wykonawcy powinni 
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny.
3. Wykonawcy powinni kierować do Zamawiającego wszelką korespondencje z zachowaniem formy 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Wniosek należy 
przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu 
modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
ust. 4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SIWZ, o którym mowa w ust. 4.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Maciejewska – tel. +48 225365740 w godzinach: od 8.00 do 15.00.
Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania 
określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020
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