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ZAMAWIAJĄCY:  

AGENCJA WYWIADU 

ul. Miłobędzka 55 

02-634 Warszawa 

 

 

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
  

 

„DOSTAWA MATERIAŁÓW TELEINFORMATYCZNYCH,  

TONERÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  

DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.” 

 

 

 

 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie podstawowym  

bez negocjacji na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia  

11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) 

 

 

 

 

sprawy oznaczenie: ZP/7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 28 maja 2021 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Agencja Wywiadu 

ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa 

NIP: 521-319-85-08, Regon: 015179898 

Numer tel.: (22) 640 55 79 

Adres poczty elektronicznej: zp@aw.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  www.bip.aw.gov.pl 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej: www.bip.aw.gov.pl 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej także 

„Pzp”. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów teleinformatycznych, tonerów 

oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w podziale na 7 części: 

a) część 1 - tonery do drukarek laserowych, 

b) część 2 - tonery do kserokopiarek i faksów, 

c) część 3 - inne materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek, 

d) część 4 - nośniki danych informacji, 

e) część 5 - akcesoria  komputerowe, 

f) część 6 - patchcordy i akcesoria, 

g) część 7 - pozostałe. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym również zawierający rodzaj 

materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta podanego sprzętu  

oraz ilości zamawianych materiałów w okresie objętym zamówieniem stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego SWZ (formularz ofertowy). 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, bez elementów 

wcześniej używanych, czy modyfikowanych, wolne od wad technicznych. 

mailto:zp@aw.gov.pl
http://www.bip.aw.gov.pl/
http://www.bip.aw.gov.pl/
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4. (jeżeli dotyczy) Wskazanie przez Zamawiającego w SWZ nazwy handlowej zostało 

użyte w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje  

na konkretnego producenta lub wyrób. Przedstawione w formularzu ofertowym 

parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum wymagane  

przez Zamawiającego, i będą stanowić podstawę oceny ofert równoważnych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający  

poprzez określenie: „lub równoważne” rozumie, iż oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych 

przez Zamawiającego. Udowodnienie, że oferta równoważna spełnia wymagane 

parametry spoczywa na Wykonawcy, w tym również ewentualne koszty. 

5. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne lub równoważne) muszą być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi  

przez danego producenta (np. hologramy), z naniesionym na opakowaniu opisem 

identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł  

jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą 

producenta. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca zaproponuje w ofercie produkty równoważne 

zobowiązany jest podać w załącznik nr 1 do SWZ nazwę producenta zamienników, 

symbol artykułu/  numer katalogowy. 

7. W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego dla części 1 i/lub 2, Wykonawca 

powinien zaproponować materiały eksploatacyjne spełniające poniższe zapisy:  

1) produkt równoważny musi być artykułem fabrycznie nowym, 

nieregenerowanym i nie posiadającym żadnych elementów wcześniej 

używanych czy modyfikowanych, wytworzonym seryjnie w cyklu 

produkcyjnym zgodnym z normami określonymi w formularzu ofertowym, 

2) zaproponowany produkt równoważny musi spełniać wszystkie wymagane 

parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkt określony  

w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności musi być zagwarantowana 

nie gorsza jakość wydruku, taka sama lub lepsza wydajność,  

3) wydajność materiałów równoważnych winna zostać odpowiednio stwierdzona 

testami przeprowadzonymi wg standardów norm ISO, tj.: ISO/IEC 19752 norma 

pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, 

ISO/IEC 19798 norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych 

drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 norma pomiarów 

wydajności nabojów do drukarek atramentowych, przy czym zaświadczenia  

z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności 

przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione  

przez niezależny podmiot zgodnie z art. 105 ustawy – Pzp i dołączone  

do oferty w języku polskim,  

4) w przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, 

który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt 

równoważny winien posiadać analogiczny element. 
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8. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem 

materiałów eksploatacyjnych (równoważnych), Wykonawca będzie zobowiązany  

do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu przez  autoryzowany serwis.  

9. Wszystkie oferowane materiały, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, 

muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa  

i dopuszczenia do obrotu handlowego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wadliwych materiałów 

eksploatacyjnych. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odebrać 

zgłoszone wadliwe materiały na własny koszt i ponownie dostarczyć (wymienić) 

materiały na wolne od wad dla: 

1) części 1 i/lub części 2 zgodnie z wybranym przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym terminem na wymianę: 

a) 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego 

lub 

b) 3 dni roboczych od zgłoszenia wady, 

2) części od 3 do 7 w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy 

przez Zamawiającego o tym fakcie,  

które to zgłoszenie zostanie również potwierdzone w wiadomości e-mail. Wymiana 

wadliwego asortymentu jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godzinach  

9:00 - 15:00. 

11. Przedmiot dostawy będzie podlegał odbiorowi ilościowo-jakościowemu w siedzibie 

Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych. 

12. Termin ważności (przydatności, trwałości) materiałów: minimum 12 miesięcy  

od dnia dostarczenia asortymentu Zamawiającemu. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

14. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,  

30125120-8 – toner do kopiarek,  

30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, 

drukarek i mebli,  

30234000-8 – nośniki do przechowywania,  

30237200-1 – akcesoria komputerowe. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

W ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy.  

 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ. 
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VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto  

na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  

oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji  

korzystania z miniPortalu, dostępnej pod adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać 

postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi w sumie  

150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń  

lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania 

na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna  

niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie  

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP  

oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja 

przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem sprawy (ZP/7/2021). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, e-mail: zp@aw.gov.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów  

lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza  

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

zp@aw.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń  

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
mailto:zp@aw.gov.pl
mailto:zp@aw.gov.pl
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30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji  

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób  

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Bartłomiej Wiśniewski, tel. (22) 640 51 88 lub (22) 640 55 79, e-mail: zp@aw.gov.pl 
 

X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 

lipca 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy  

niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych 

znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania  

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

2) zaświadczenia z testów dla produktów równoważnych, które muszą dotyczyć 

każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu, 

dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot zgodnie  

z art. 105 ustawy – Pzp i dołączone do oferty w języku polskim, 

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym; 

mailto:zp@aw.gov.pl
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4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio  

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

(Dz. U. 2020 r., poz. 1192, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,  

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, które muszą być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania 

mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku, za pośrednictwem miniPortalu, 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej  

na miniPortalu. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego  

jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 

zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 



Strona 8 z 14 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. 
 

XII. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  

do dnia 9 czerwca 2021 r., do godziny 10:30. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP.  

Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 

wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę  

za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 

XIII. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 9 czerwca 2021 r., o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,  

których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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XIV. Podstawy wykluczenia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110  

ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek  

z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 - ustawy Pzp 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

XV. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty 

podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku  

od towarów i usług (VAT). 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą  

niż dwa miejsca po przecinku. 

3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 

nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, 

jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp  

w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 
 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu 

oceny ofert. 

1.  Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Każda część będzie oceniana osobno. Maksymalna 

liczba punktów, jaką może osiągnąć badana część oferty wynosi 100 pkt, przy czym 

1 % = 1 pkt.  

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) dla ofert złożonych na część 1 oraz część 2: 

a) cena oferty brutto: 60 %;  

b) czas wymiany wadliwego asortymentu, w okresie gwarancji: 40 %; 

2) dla ofert złożonych na części od 3 do 7:  

a) cena oferty brutto: 100 %. 

4. Wartość punktowa oferty będzie obliczana zgodnie z poniższym: 

1) dla części 1 oraz części 2 w kryterium zamówienia  

a) cena oferty brutto (C) będzie wyliczona wg wzoru: 

C = 
Cmin 

x 60 pkt  
 

Cb  
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gdzie:  

C - kryterium zamówienia: cena oferty brutto, 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich 

ważnych ofertach (brutto), 

Cb - cena oferty badanej (brutto). 

b) czas wymiany wadliwego asortymentu, w okresie gwarancji (T) będzie 

przyznana w przypadku zobligowania się do wymiany wadliwego 

asortymentu w ciągu 24 godziny od zgłoszenia wady od momentu 

telefonicznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego - 40 pkt (wymiana 

wyłącznie w dni robocze, do poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 

15:00). W przypadku oświadczenia, że wymiana wadliwego asortymentu 

zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady przez 

Zamawiającego punkty nie zostaną przyznane.  

Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia w przypadku części 1 oraz części 2 

obliczona będzie wg wzoru: ŁLP = C + T  

 

2) dla części od 3 do 7 w kryterium zamówienia cena oferty brutto (C) będzie 

wyliczona wg wzoru 

C = 
Cmin 

x 100 pkt  
Cb 

gdzie:  

C - kryterium zamówienia: cena oferty brutto, 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich 

ważnych ofertach (brutto), 

Cb - cena oferty badanej (brutto). 

 

7. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, wezwie  

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym  

przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów  

lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę w terminie związania oferta ̨

określonym w SWZ. 

11. Jeżeli termin związania oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ̨ ocenę,  
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do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody  

na wybór jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania. 
 

XVII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przedmiotowym postępowaniu dla części 1 i/lub 2, gdy Wykonawca 

zaproponował materiał równoważny względem oznaczeń zastosowanych przez 

Zamawiającego w formularzu ofertowym w kolumnie Asortyment. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy należy wnieść 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ̨ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 
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umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona  

o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla  

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający  

może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta ̨ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, albo 

w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym. 

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom  

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 

wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 

XX. Postanowienia końcowe. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że:  
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1. administratorem danych osobowych jest Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 

Warszawa, e-mail: zp@aw.gov.pl; 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 

prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 

spoczywający na Zamawiającym; 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,  

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania danych osobowych, przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. osoba, której dane dotyczą, posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania  

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

mailto:zp@aw.gov.pl
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9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 

10. osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych  

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,  

których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego 

udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

XXI. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 


