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 Znak sprawy: BAG.261.1.25.2018 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), 

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

e-mail: zamowienia.gov.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

4. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do 

drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ 

(zwanych dalej: „materiałami eksploatacyjnymi” lub „produktami”).  

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

30125110-5, 

30125120-8, 

30124000-4, 

30124100-5, 

30124300-7. 

3. Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne  

i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne, zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. 

4.  Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych.  Za równoważne Zamawiający uznaje 

materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez firmy trzecie, kompatybilne z urządzeniami do których 

są zamawiane, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały oryginalne 

(pojemność tonera, wydajność, jakość wydruku). 

5.  Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. 

6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji, część zamówienia, które powierzy podwykonawcy. 

  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

1. Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

2. Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie 

dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

c) zdolności technicznej i zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, bębnów) do urządzeń drukujących 

(drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych) o wartości przynajmniej 230 000,00 zł brutto każda. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego 

z Wykonawców.   

 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

3. Wykonawcy występujący wspólnie.  

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów 

(pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania: 

 

1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji. 
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2) 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 składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

 

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:  

 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

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

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

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

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2) spełnianie przez oferowane materiały eksploatacyjne wymagań określonych przez Zamawiającego: 

- próbki oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

Zamawiający wskaże typ oferowanych materiałów eksploatacyjnych, które Wykonawca 

dostarczy, a które zostaną poddane ocenie pod względem zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia. Dostarczone próbki muszą być identyczne jak te, które Wykonawca zaoferował i 

zamierza dostarczać w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że w toku 

prowadzonych testów, próbki mogą zostać częściowo lub całkowicie zużyte lub uszkodzone. 

Niezgodność którejś próbki z opisem przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty Wykonawcy. 

 

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji,  

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 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. 

 

 

3. Forma oświadczeń i dokumentów  

 

1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale. 
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2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

1. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji na zasadach 

określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji.  

3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie 

formę pisemną.  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

BAG.261.1.25.2018.  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala  

Sekcja Zamówień Publicznych  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr (22) 572-63-05 

8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

 Gabriela Zawadzka 

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 Bartosz Dobrzański 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
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Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2018, poz.110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe  

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 z dopiskiem „Wadium – Postępowanie BAG.261.1.25.2018 

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”, potwierdzone 

faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium.  

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne  

i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium  

w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a 

i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do 

oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 

niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy 

złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do specyfikacji. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do specyfikacji,;  

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do specyfikacji; 

3) oświadczenie o poszczególnych cenach jednostkowych  zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

specyfikacji; 



 6 

4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (o ile dotyczy); 

6) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile 

dotyczy), 

7)  dowód wniesienia wadium, 

8) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych raport z badań wydajności 

tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla wkładów drukujących 

z tonerem monochromatycznym, ISO/IEC 19798 dla wkładów drukujących z tonerem kolorowym, 

ISO/IEC 24711 dla atramentowych wkładów drukujących, potwierdzający spełnienie wymogu 

wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany i uprawniony do kontroli jakości. 

3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie 

załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział 

Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi 

być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy 

złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią 

imienną. 

4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie oryginałów 

bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej 

stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone 

czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody  

na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta  

lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11.  W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone 

w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części 

zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w 

Centrali NFZ. Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje 
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dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofercie. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.25.2018 OFERTA – Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów  

i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ NIE OTWIERAĆ PRZED 25.09.2018 r. GODZ. 

10:30.”. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 25.09.2018 r. 

do godz. 10:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 

numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód 

wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby 

przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że 

przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany  

do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nfz.gov.pl informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.  

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2. Cena może być tylko jedna. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

4. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

http://www.nfz.gov.pl/
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

 

1. Kryterium I: CENA – K - 55% 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 55.  

Ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie 

brutto, stosując poniższy wzór: 

 

 

 

 

𝑲 =  
𝑪𝒏

𝑪𝒎
× 𝟓𝟓 

 

Gdzie:   

 K –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej 

oferty w zakresie kryterium ceny,  

 Cn –  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę 

brutto badanej oferty, 

 Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej 

oferty. 

 

 

2. Kryterium II: RODZAJ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH – R – 20% 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20. 

 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie liczby typów materiałów eksploatacyjnych zaoferowanych 

przez Wykonawcę, będących oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi wyprodukowanymi przez 

producenta urządzeń.  

Punkty będą przyznawana za zaoferowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w wypadku 

następujących typów materiałów eksploatacyjnych branych pod uwagę przy ocenie kryterium: Q6470A HP; 

Q7581A HP; Q7582A HP; Q7583A HP; CE250X HP; CE251A HP; CE252A HP; CE253A HP; CE255X 

HP; TN3280 Brother; DR3200 Brother; TN-3380 Brother; DR-3300 Brother; 006R01160 Xerox; 

106R03585 Xerox; 006R01517 Xerox; 006R01518 Xerox; 006R01519 Xerox; 006R01520 Xerox; 

L0S07AE HP; F6T77AE HP; F6T78AE HP; F6T79AE HP; RM1-2743 HP; RM1-2752 HP; CC468-67927 

HP; CE506A HP; CE525-67902 HP; Q7551X HP. 

 

Ocena kryterium II zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą i wypełnionego przez 

Wykonawcę wykazu asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji, w którym w 

kolumnie nr 6 wymagane jest określenie rodzaju materiału eksploatacyjnego – oryginalny materiał 

eksploatacyjny/równoważny materiał eksploatacyjny.  

 

Liczba punktów z tytułu niniejszego kryterium zostanie przydzielona zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Liczba typów materiałów eksploatacyjnych 

będących oryginalnymi materiałami 

eksploatacyjnymi wyprodukowanymi przez 

producenta urządzeń 

Liczba punktów 

0 0 

1-3 2 

4-6 4 

7-9 6 

10-12 8 
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13-15 10 

16-18 12 

19-21 14 

22-24 16 

25-27 18 

28-29 20 

 

 

 

 

3. Kryterium III: WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPISAMI 

ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI: § 6 UST.4; § 6 UST.5; § 6 UST.10 – U - 5% 

 

Z tytułu niniejszego kryterium liczba punktów wynosi 5. 

 

Wykonawca ma zaoferować wysokość kary umownej za: 

- każdy dzień opóźnienia w odebraniu i wymianie wadliwego materiału eksploatacyjnego na wolny od wad, 

licząc od  wymaganego w myśl § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do specyfikacji, terminu; 

- każdy dzień opóźnienia w wymianie materiału równoważnego, którego parametry niekorzystnie odbiegają 

od parametrów produktu oryginalnego, licząc od wymaganego w myśl § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do 

specyfikacji, terminu; 

-  każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu oryginalnego materiału eksploatacyjnego, o którym w § 7 ust. 13 

załącznika nr 2 do specyfikacji. 

Ilość punktów z tytułu niniejszego kryterium zostanie przydzielona zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Wysokość kary umownej: Liczba punktów: 

100 zł 0 

200 zł 3 

300 zł 5 

 

Zaproponowanie przez Wykonawcę  innej kary umownej niż wskazanej lub nie wskazanie żadnej spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

4. Kryterium IV: WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPISAMI 

ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI: § 6 UST.6; § 6 UST.8; § 6 UST.9 – D - 10%, 

 

Z tytułu niniejszego kryterium liczba punktów wynosi 10 . 

 

Wykonawca ma zaoferować wysokość kary umownej za: 

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii i przywróceniu urządzenia do pełnej sprawności, licząc od 

wymaganego w myśl § 7 ust. 8 załącznika nr 2 do specyfikacji, terminu; 

- za każdy dzień opóźnienia w zwrocie poniesionych przez Zamawiającego kosztów, o których mowa w § 7 

ust. 9 załącznika nr 2 do specyfikacji, w terminie, o którym mowa w § 7 ust.11 złącznika nr 2 do 

specyfikacji; 

- za każdorazowe niedotrzymanie obowiązków przejętych przez Wykonawcę, na skutek sytuacji opisanej w 

§ 7 ust. 12 załącznika nr 2 do specyfikacji. 

 

Wysokość kary umownej Liczba punktów 

300 0 

400 5 

500 10 

Zaproponowanie przez Wykonawcę  innej kary umownej niż wskazanej lub nie wskazanie żadnej spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

5. Kryterium V: WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPISAMI ZAŁĄCZNIKA 

NR 2 DO SPECYFIKACJI: § 6 UST.7, § 6 UST.11 – W - 10%, 

 

Z tytułu niniejszego kryterium liczba punktów wynosi 10 . 
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Wykonawca ma zaoferować wysokość kary umownej za: 

- za nie przystąpienie do usunięcia awarii zgodnie z § 7 ust. 3 oraz § 7 ust. 6 załącznika nr 2 do specyfikacji 

w terminie, o którym mowa w  § 7 ust. 9; 

- za wystąpienie awarii urządzenia drukującego, którego usterka spowodowana jest zastosowaniem 

dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego. 

 

Wysokość kary umownej Liczba punktów 

500 0 

600 5 

700 10 

 

Zaproponowanie przez Wykonawcę  innej kary umownej niż wskazanej lub nie wskazanie żadnej spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

6. Ocena łączna 

 

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru. 

 

O = K + R + U + D + W  

 

Gdzie:  

O - oznacza ocenę łączną oferty, 

K - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, 

R - oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych, 

U – oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium wysokość kar umownych związanych z zapisami 

załącznika nr 2 do specyfikacji: § 6 UST.4; § 6 UST.5; § 6 UST.10 

D – oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium wysokość kar umownych związanych z zapisami 

załącznika nr 2 do specyfikacji: § 6 UST.6; § 6 UST.8; § 6 UST.9 

W - oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium wysokość kar umownych związanych z zapisami 

załącznika nr 2 do specyfikacji: § 6 UST.7, § 6 UST.11 . 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO . 

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego 

do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający może wymagać przedłożenia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane 

kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie nazwy, adresu banku 

oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za realizację umowy. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

sumę stanowiącą 3 % ceny brutto podanej w ofercie. 

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego nr 77 1130 1017 

0020 0734 8625 7421,  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość  zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których 

mowa w pkt 1 - 5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania 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. 

Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

 

17. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa 

warunki tych zmian:  

1. cena może być zmieniona, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;  

2. działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na realizację umowy; 

3. wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.  

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

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

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

19. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

20. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

w odniesieniu do:  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w informacji z KRK),  

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;  

informuję, że:  

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach 

Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, działający z upoważnienia 

Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: e - mail: 

IOD@nfz.gov.pl, tel. (0-22) 572-63-83 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem BAG.261.1.25.2018 na 

dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, 

faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ  prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie  

o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

mailto:e -%20mail:%20IOD@nfz.gov.pl
mailto:e -%20mail:%20IOD@nfz.gov.pl
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zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników);  

− 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 (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);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

Do Specyfikacji załączono: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik nr 3),  

4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),  

5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5), 

6) wykaz cen jednostkowych oferowanych materiałów – wykaz asortymentowo–ilościowy-cenowy 

(załącznika nr 6). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI   
(po podpisaniu umowy stanie się załącznikiem nr 1 do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 

do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych  

w Centrali NFZ, dalej zwanych materiałami eksploatacyjnymi. 

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych. 

3. Za oryginalne Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów urządzeń 

drukujących, najczęściej wyprodukowane przez producenta sprzętu, z którym materiały są 

kompatybilne.  

4. Typ (symbol) zamawianych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zawiera poniższa tabela „Wykaz 

materiałów eksploatacyjnych”.  

5. Typ (symbol) zamawianych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych określa minimalne warunki 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówień. 

6. Za równoważne Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez firmy trzecie, 

kompatybilne z urządzeniami do których są zamawiane, o parametrach technicznych i jakościowych nie 

gorszych niż materiały oryginalne (pojemność tonera, wydajność, jakość wydruku). 

 

 

II. Wykaz materiałów eksploatacyjnych 
 

Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

Lp. 

Model urządzenia - 

drukarka, urządzenie 

wielofunkcyjne lub 

faks 

Typ (symbol) materiału 

eksploatacyjnego/części 

zamiennej (według 

oznakowania producenta 

sprzętu) 

Funkcjonalność 

materiału 

eksploatacyjnego/ 

części zamiennej 

Szacowane 

zapotrzebowa-

nie 

1 2 3 4 5 

1 HP CLJ 3505dn 
Q6470A HP (toner kolor 

czarny) 
toner 70 

2 HP CLJ 3505dn 
Q7581A HP (toner kolor 

niebieski) 
toner 30 

3 HP CLJ 3505dn 
Q7582A HP (toner kolor 

żółty) 
toner 30 

4 HP CLJ 3505dn 
Q7583A HP (toner kolor 

purpurowy) 
toner 30 

5 HP CLJ 3525dn 
CE250X HP (toner kolor 

czarny) 
toner 25 

6 HP CLJ 3525dn 
CE251A HP (toner kolor 

niebieski) 
toner 17 

7 HP CLJ 3525dn 
CE252A HP (toner kolor 

żółty) 
toner 17 

8 HP CLJ 3525dn 
CE253A HP (toner kolor 

purpurowy) 
toner 17 

9 HP LJ P3015dn CE255X HP (toner) toner 8 

10 Brother MFC-8880DN  TN3280 Brother (toner) toner 15 

11 Brother MFC-8880DN  DR3200 Brother (bęben) bęben 5 

12 Brother MFC-8520DN TN-3380 Brother (toner) toner 20 
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13 Brother MFC-8520DN DR-3300 Brother (bęben) bęben 8 

14 
Xerox Work Centre 

5330 
006R01160 Xerox (toner) toner 20 

15 Xerox Veralink B405 106R03585 Xerox (toner) toner 25 

16 
Xerox Work Centre 

7835i 

006R01517 Xerox (toner 

czarny) 
toner 25 

17 
Xerox Work Centre 

7835i 

006R01518 Xerox (toner 

żółty) 
toner 20 

18 
Xerox Work Centre 

7835i 

006R01519 Xerox (toner 

purpurowy) 
toner 20 

19 
Xerox Work Centre 

7835i 

006R01520 Xerox (toner 

niebieski) 
toner 20 

20 
HP PageWide Pro 

477dw 
L0S07AE HP (tusz czarny) tusz 5 

21 
HP PageWide Pro 

477dw 

F6T77AE HP (tusz 

niebieski) 
tusz 5 

22 
HP PageWide Pro 

477dw 

F6T78AE HP (tusz 

purpurowy) 
tusz 5 

23 
HP PageWide Pro 

477dw 
F6T79AE HP (tusz żółty) tusz 5 

24 HP CLJ 3505dn RM1-2743 HP (fuser kit) 
grzałka 

utrwalająca 
4 

25 HP CLJ 3505dn 
RM1-2752 HP (transfer 

belt) 

zespół 

przenoszenia 

obrazu 

2 

26 HP CLJ 3525dn 
CC468-67927 HP (transfer 

belt) 

zespół 

przenoszenia 

obrazu 

2 

27 HP CLJ 3525dn CE506A HP (fuser kit) 
grzałka 

utrwalająca 
3 

28 HP LJ P3015dn 
CE525-67902 HP (zastaw 

naprawczy) 
zestaw naprawczy 1 

29 HP LJ 3005dn Q7551X HP (toner) toner 22 

30 HP LJ 1102 CE285A HP (toner) toner 3 

31 HP LJ 1300 Q2613A HP (toner) toner 3 

32 HP LJ 2300 Q2610A HP (toner) toner 15 

33 HP CLJ 4700dn 
Q5950A HP (toner kolor 

czarny) 
toner 3 

34 HP CLJ 4700dn 
Q5951A HP (toner kolor 

niebieski) 
toner 2 

35 HP CLJ 4700dn 
Q5952A HP (toner kolor 

żółty) 
toner 2 

36 HP CLJ 4700dn 
Q5953A HP (toner kolor 

purpurowy) 
toner 2 

37 HP LJ 1100 C4092A HP (toner) toner 3 

38 HP CLJ 2320 
CC530A HP (toner kolor 

czarny) 
toner 6 

39 HP CLJ 2320 
CC531A HP (toner kolor 

niebieski) 
toner 6 

40 HP CLJ 2320 
CC532A HP (toner kolor 

żółty) 
toner 6 
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41 HP CLJ 2320 
CC533A HP (toner kolor 

purpurowy) 
toner 6 

42 HP LJ 3030/3055 Q2612A HP (toner) toner 10 

43 HP LJ M1522nf CB436A HP (toner) toner 10 

44 HP CLJ 3525dn 
CE254A HP (zbiornik na 

zużyty toner) 

zbiornik na zużyty 

toner 
10 

45 HP LJ M2727nf MFP Q7553X HP (toner) toner 6 

46 
Panasonic KX-FL 

613/513 

KX-FA 83E Panasonic 

(toner) 
toner 8 

47 
Panasonic KX-FL 

613/513 

KX-FA 84E Panasonic 

(bęben) 
bęben 5 

48 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135BK Brother (toner 

kolor czarny) 
toner 7 

49 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135M Brother (toner 

kolor purpurowy) 
toner 7 

50 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135C Brother (toner 

kolor niebieski) 
toner 9 

51 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135Y Brother (toner 

kolor żółty) 
toner 7 

52 
Brother MFC-

9840CDW 
DR-130CL Brother (bęben) bęben 3 

53 
Brother MFC-

9840CDW 

WT-100CL Brother 

(zbiornik na zużyty toner) 

zbiornik na zużyty 

toner 
3 

54 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325BK Brother (toner 

kolor czarny) 
toner 5 

55 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325C Brother (toner 

kolor niebieski) 
toner 3 

56 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325M Brother (toner 

kolor purpurowy) 
toner 3 

57 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325Y Brother  (toner 

kolor żółty) 
toner 3 

58 
Brother MFC-

9460CDW 
DR-320CL Brother (bęben) bęben 1 

59 HP LJ Pro 400 M401d CF280X HP (toner) toner 1 

60 HP Office 252 C2P10AE HP (tusz czarny) tusz 5 

61 HP Office 252 C2P11AE HP (tusz kolor) tusz 5 

62 HP CLJ 4700dn Q7503A HP (fuser kit)  
grzałka 

utrwalająca 
1 

63 HP CLJ 4700dn Q7504A HP (transfer belt) 

zespół 

przenoszenia 

obrazu 

1 

64 HP CLJ 3505dn 

RM1-2741 HP  (rolka do 

podajnika papieru - 

szuflady) 

rolka do podajnika 

papieru - szuflady 
2 

65 HP CLJ 3505dn 
RM1-2705 (podajnik 

papieru - szuflada) 

podajnik papieru - 

szuflada 
2 
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66 HP LJ 3005dn 
Q7848 HP (formatter z 

gniazdem ethernet) 

formatter z 

gniazdem ethernet 
2 

67 HP LJ 3005dn 

RL1-1370 (rolka do 

podajnika papieru - 

szuflady) 

rolka do podajnika 

papieru - szuflady 
2 

68 HP LJ 3005dn 
RM1-3741/3761 HP (fuser 

kit) 

grzałka 

utrwalająca 
4 

69 HP CLJ 3525dn 

RM1-0037 HP (rolka do 

pobierania papieru - 

szuflady) 

rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady 

2 

70 HP LJ P3015dn 

RM1-6313 HP (rolka do 

pobierania papieru - 

szuflady) 

rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady 

1 

71 Brother MFC-8880DN  

LU7338001 Brother 

(separator + rolka do 

pobierania papieru - 

szuflady) 

separator + rolka 

do pobierania 

papieru - szuflady 

2 

72 
Brother MFC-

9840CDW 

LR1919001 Brother 

(separator + rolka do 

pobierania papieru - 

szuflady) 

separator + rolka 

do pobierania 

papieru - szuflady 

1 

73 
Brother MFC-

9840CDW 

BU-100CL (pas 

transferowy) 
pas transferowy 3 

74 
Brother MFC-

9460CDW 

LY1260001 Brother 

(separator + rolka do 

pobierania papieru - 

szuflady) 

separator + rolka 

do pobierania 

papieru - szuflady 

2 

75 
Brother MFC-

9460CDW 
BU-300CL Brother pas transferowy 2 

76 
DEVELOP INEO250 i 

251 

TN210K (toner kolor 

czarny) 
toner 4 

77 
DEVELOP INEO250 i 

251 

TN210M (toner kolor 

purpurowy) 
toner 4 

78 
DEVELOP INEO250 i 

251 

TN210C (toner kolor 

niebieski) 
toner 4 

79 
DEVELOP INEO250 i 

251 
TN210Y (toner kolor żółty) toner 4 

80 DEVELOP INEO420 TN511 (toner) toner 2 

81 KYOCERA 1028 TK130 (toner) toner 5 

82 KYOCERA 1035 TK1140 toner 6 

83 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300K (toner kolor 

czarny) 
toner 5 

84 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300Y (toner kolor 

żółty) 
toner 5 

85 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300M(toner kolor 

purpurowy) 
toner 4 

86 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300C (toner kolor 

niebieski) 
toner 7 
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87 
BROTHER MFC 

9840CDW 

Zespół utrwalający 

LU4104001 
zespół utrwalający 2 

88 KYOCERA 1028 
Zestaw konserwacyjny MK-

130 

zestaw 

konserwacyjny 
2 

89 KYOCERA 1035 
Zestaw konserwacyjny MK-

1140 

zestaw 

konserwacyjny 
2 

90 KYOCERA 1035 Zespół utrwalania FK-170 zespół utrwalania 2 

91 KYOCERA 1028 Zespół utrwalania FK-150 zespół utrwalania 2 

92 
TOSHIBA 

STUDIO655 
T-8550E(toner) toner 2 

 

 

III. Wymagania techniczne i użytkowe materiałów eksploatacyjnych 
 

1. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, nie noszące śladów 

użytkowania. 

2. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były wolne od wad technicznych i prawnych. 

3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne posiadały oryginalne, fabryczne opakowania  

o cechach: 

 nie nosiły znamion otwierania; 

 posiadały zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny 

transport; 

 zawierały, co najmniej: numer katalogowy produktu, model urządzenia do którego są 

przeznaczone, symbol/nazwę producenta. 

4. Oferowane materiały eksploatacyjne mają posiadać 12 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia ich 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

5. Oferowane materiały eksploatacyjne mają posiadać przynajmniej 12 miesięczny termin przydatności 

liczony od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, aby równoważne materiały eksploatacyjne spełniały poniższe cechy: 

 do produkcji materiałów eksploatacyjnych zostały wykorzystane w 100% nowe części, które 

wcześniej nie były wykorzystywane w innym produkcie; 

 nieregenerowane - materiały eksploatacyjne wytworzone w bieżącym procesie produkcyjnym, 

które nie zostały wyprodukowane w procesie regeneracji poszczególnych komponentów, nie 

zostały oczyszczone, odnowione lub wtórnie uzupełnione o materiał drukujący, na skutego czego 

używany już produkt został przywrócony do funkcjonalności; 

 materiały eksploatacyjne nie noszące śladów użytkowania; 

 materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcjonalności i możliwości sprzętu. 

Mają być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem sprzętu, m.in. umożliwić monitorowanie 

poziomu zużycia materiału eksploatacyjnego; 

 materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń jakości wydruku opisanych  

w warunkach technicznych producenta sprzętu; 

 materiały eksploatacyjne nie mogą powodować uszkodzeń sprzętu; 

 materiał eksploatacyjny chroniony gwarancją naprawy urządzenia, w którym został użyty, w 

przypadku gdy nastąpiło uszkodzenie sprzętu na skutek zastosowania zaoferowanego materiału 

eksploatacyjnego; 

 materiały eksploatacyjne o wydajności nie gorszej niż odpowiadających im oryginalnych 

materiałów eksploatacyjnych, badanej zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla wkładów 
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drukujących z tonerem monochromatycznym, ISO/IEC 19798 dla wkładów drukujących z tonerem 

kolorowym, ISO/IEC 24711 dla atramentowych wkładów drukujących; 

 materiały eksploatacyjne gwarantujące jakość wydruku polegającą na równomiernym 

zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym 

wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nieprzeznaczonych do 

zadrukowania (100 % bieli w miejscach niezadrukowanych) oraz poprawną jakość drukowania do 

pełnego wyczerpania środka barwiącego); 

 materiały eksploatacyjne nie naruszające praw gwarancyjnych producenta sprzętu; 

 materiały eksploatacyjne nie naruszające praw patentowych ani innej własności intelektualnej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

 

UMOWA nr ……../2018 

 

 

zawarta w dniu ..................……2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centralą,  

z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

 

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

a  

 

…………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 

do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek, zwanych dalej „materiałami 

eksploatacyjnymi”, na potrzeby Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie dostarczał materiały eksploatacyjne sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy.  

3. Umowa wygasa najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa  w ust. 2 lub z chwilą wyczerpania kwoty 

łącznej wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1, jeżeli ta okoliczność nastąpi wcześniej.  

4. Wykonawca oświadcza, że oferowane materiały eksploatacyjne spełniają wymagania techniczne i użytkowe 

określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy.  

5. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości materiałów eksploatacyjnych wraz z wyliczeniem cen 

jednostkowych zawiera załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2 

1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych następować będzie każdorazowo na odrębne zamówienia 

Zamawiającego, określające ilość i asortyment materiałów eksploatacyjnych. 

2. Dostawa, o której mowa w ust. 1, następować będzie w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia i obejmować będzie całość złożonego zamówienia. 

3. Zamówienia będą składane do Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej. 

4. W przypadku braku zgodności ilościowo-jakościowej dostarczonych materiałów eksploatacyjnych  

ze złożonym zamówieniem, za datę przedstawienia do odbioru uznaje się datę usunięcia tych niezgodności.   

5. Miejscem dostawy zamawianych materiałów eksploatacyjnych jest siedziba Zamawiającego w Warszawie 

przy ul. Grójeckiej 186. W przypadku zmiany adresu (miejsca dostawy), Zamawiający zobowiązuje się do 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej zmianie. 

6. Dostawy będą realizowane do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w dni robocze 

(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),  

w godzinach 9-15. 

7. Do składania zamówień ze strony Zamawiającego upoważnieni są: 

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

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

8. Dowodem zrealizowania dostawy, o której mowa w ust. 1,  będzie protokół odbioru stwierdzający ilość, 

rodzaj i kompletność dostarczonych w całości materiałów eksploatacyjnych. Do podpisania protokołu 

odbioru ze strony Zamawiającego upoważnione są osoby wskazane w ust. 7. 
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9. Zmiana osób wskazanych w ust. 7, dla swej skuteczności będzie wymagała jednostronnego pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego. 

10. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 

11. Do czasu zrealizowania dostawy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym 

uszkodzeniem lub utratą materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych przekazanych przez 

Zamawiającego. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych zostanie potwierdzony protokołem 

podpisanym przez Strony, zawierającym ilości i rodzaje odbieranych materiałów eksploatacyjnych.  

2. Wykonawca będzie dokonywał odbioru zużytych materiałów przekazanych w ramach niniejszej umowy, 

w trakcie jej trwania oraz przez 6 miesięcy po jej zakończeniu. 

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, następować będzie w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego potrzeby odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych.  

4. Zgłoszenia o potrzebie odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych będą dokonywane przez 

Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Koszty odbioru zużytych materiałów obciążają Wykonawcę. 

§ 4 

1. Ustala się, że łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty: 

 brutto  .......................... zł (słownie………………………………………………………………………...). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 2 do umowy, 

są niezmienne przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust.2. 

3. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć dostarczane ilości materiałów eksploatacyjnych w każdej 

z pozycji, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, jednak ostateczne wynagrodzenie za zrealizowane 

dostawy nie może przekroczyć kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.   

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego z tytułu zamówienia 

mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych niż określone w załączniku nr 1 do umowy.  

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana umowy dotycząca zakresu świadczenia w tym 

w szczególności dodatkowych dostaw, nastąpi to po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do 

umowy. 

§ 5 

1.  Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawionych zgodnie z ilością  

i rodzajem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, przy czym zastrzega się, że faktura winna 

obejmować całość zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, dostarczonego w terminie określonym  

w § 2 ust. 2. 

2.  Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, podpisany przez 

Strony.  

3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

o numerze.…………………………………………………………………………………………… w ciągu 

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za realizację danego zamówienia. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na rachunek 

bankowy Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Od kwot wynikających z faktur niezapłaconych w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

lub rozwiązania  umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 



 22 

2) 500 zł za niedostarczone zgodnie z zamówieniem materiały eksploatacyjne, o którym mowa w § 2 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego, w myśl § 2 ust. 2, terminu dostawy,  

3) 300 zł za nieodebranie zużytych materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od wymaganego, wskazanego w § 3 ust. 3, terminu odbioru, 

4) … zł (zgodnie z ofertą Wykonawcy), za każdy dzień opóźnienia w odebraniu i wymianie wadliwego 

materiału eksploatacyjnego na wolny od wad, licząc od wymaganego w myśl § 7 ust. 1, terminu; 

5)      … zł (zgodnie z ofertą Wykonawcy) za każdy dzień opóźnienia w wymianie materiału równoważnego, 

którego parametry niekorzystnie odbiegają od parametrów produktu oryginalnego, licząc od 

wymaganego w myśl § 7 ust. 2, terminu; 

6) …zł (zgodnie z ofertą Wykonawcy) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii i przywróceniu 

urządzenia do pełnej sprawności, licząc od wymaganego w myśl § 7 ust. 8, terminu; 

7) … zł za nie przystąpienie do usunięcia awarii zgodnie z § 7 ust. 3 oraz § 7 ust. 6 w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 9; 

8)     ... zł (zgodnie z ofertą Wykonawcy) za każdy dzień opóźnienia w zwrocie poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, o których mowa w § 7 ust. 9, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 11; 

9) … zł (zgodnie z ofertą Wykonawcy) za każdorazowe niedotrzymanie obowiązków przejętych przez 

Wykonawcę, na skutek sytuacji opisanej w § 7 ust. 12; 

10) ... zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu oryginalnego materiału eksploatacyjnego, o którym 

w § 7 ust. 13; 

11) … zł za wystąpienie awarii urządzenia drukującego, którego usterka spowodowana jest 

zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę wadliwego materiału eksploatacyjnego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę i do 

czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne 

przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie. 

4.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z umowy. 

§ 7 

1. W okresie gwarancji w przypadku ujawnienia się wad dostarczonych materiałów eksploatacyjnych 

uniemożliwiających lub znacznie ograniczających możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do odebrania i wymiany wadliwych materiałów 

eksploatacyjnych na wolne od wad na podstawie zgłoszenia przesłanego e-mailem, w terminie 1 dnia 

roboczego od daty zgłoszenia. 

2. W okresie gwarancji jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż parametry równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych niekorzystnie odbiegają od parametrów produktów oryginalnych, tj. mniejsza wydajność 

tonera, zabrudzenia stron przy wydruku bądź kserokopii, wysypywanie się proszku z tonerów, 

stwierdzonych w codziennej eksploatacji lub, jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu 

zużycia materiału, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni na własny koszt materiał 

eksploatacyjny na nowy, na podstawie zgłoszenia przesłanego e-mailem, w terminie 1 dnia roboczego od 

daty zgłoszenia.  

3. W przypadku awarii urządzenia, za przyczynę której Zamawiający uzna zastosowanie dostarczonego 

materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii i przywrócenia urządzenia do 

pełnej sprawności przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Wykonawca zrealizuje zgłoszenie 

naprawy do serwisu oraz zapewni ewentualny transport urządzenia do i z serwisu. 

4. Usunięcie awarii i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności nastąpi z wykorzystaniem wyłącznie 

oryginalnych części zamiennych producenta sprzętu. 

5. Usunięcie awarii i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności nastąpi całkowicie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca pokryje m.in. koszt naprawy, koszt części zamiennych i koszt transportu urządzenia do 

i z serwisu. 
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6. Za awarię, o której mowa w ust. 3, Zamawiający uważa również zanieczyszczenie wnętrza, powodujące 

konieczność czyszczenia i konserwacji części oraz mechanizmów urządzenia. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować procedurę jak wskazaną w ustępach 3-5. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie usunięcia awarii, o których mowa w ust. 3 i 6, za pomocą 

zgłoszenia mailowego  

8. Wykonawca zobowiązuje się, do usunięcia awarii, o których w ust. 3 i 6, w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w 

którym Zamawiający prześle Wykonawcy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7. 

9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii, o których mowa w ust. 3 i 6 w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia, w którym Zamawiający prześle Wykonawcy zgłoszenie, Zamawiający zleci naprawę 

urządzenia wybranemu przez siebie autoryzowanemu serwisowi producenta a kosztami usunięcia awarii 

m.in. kosztami naprawy, kosztami części zamiennych, kosztami transportu urządzenia do i z serwisu, 

kosztami wydania opinii autoryzowanego serwisu producenta urządzenia, obciąży Wykonawcę.  

10. Podstawą do żądania zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 9, będzie pisemna opinia autoryzowanego 

serwisu producenta urządzenia, któremu Zamawiający przekaże urządzenie celem wykonania ekspertyzy  

i naprawy. Opinia musi jednoznacznie wskazywać jako przyczynę awarii zastosowanie materiału 

eksploatacyjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię pisemnej opinii autoryzowanego serwisu oraz 

kopię faktury, potwierdzającej poniesione koszty, drogą mailową. 

11. Wykonawca dokona zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, o których mowa w ust. 9, w ciągu 

14 dni od informacji mailowej przekazanej Zamawiającemu, o której mowa w ust. 10. 

12. W przypadku utraty przez Zamawiającego gwarancji na urządzenie, spowodowanej przez awarię wywołaną 

zastosowaniem zaoferowanego materiału eksploatacyjnego, Wykonawca przejmie obowiązki wynikające z 

gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia bądź posiadanych przez Zamawiającego umów. 

13. W przypadku, kiedy wymieniony na nowy równoważny materiał eksploatacyjny dalej wykazuje wady lub 

jego parametry niekorzystnie odbiegają od parametrów materiału oryginalnego, Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia materiału oryginalnego, w cenie zaoferowanego materiału równoważnego, na podstawie 

zgłoszenia przesłanego e-mailem, w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. 

§ 8 

1. Zamówienia i zgłoszenia mailowe, o których mowa w § 2 ust.3, § 3 ust.4, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2, § 7 ust.7,  

§ 7 ust. 9, będą składane do Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

……………………………………………………………………………………… .  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu każde otrzymanie zgłoszenia lub 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, e-mailem na adres, z którego zgłoszenie lub zamówienie zostało 

złożone. 

§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób wadliwy, nieterminowy albo w inny sposób 

sprzeczny z postanowieniami umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej wykonywania w sposób 

należyty i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie 

tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z prawem do naliczenia kary 

umownej określonej w § 6 ust. 1. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. 

2. Za realizowanie umowy w sposób wadliwy mogące skutkować rozwiązaniem umowy Zamawiający uzna 

wszelkie naruszenie postanowień umowy, a w szczególności: 

1)  sytuację, gdy odsetek wadliwych materiałów eksploatacyjnych przekroczy 10% ilości 

dostarczonych materiałów eksploatacyjnych całości zamówienia;.  

2)  wielokrotne (co najmniej 2 – krotne) niedotrzymanie wymaganych terminów usunięcia awarii 

wskazanych w umowie, 
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3) wielokrotne (co najmniej 2 – krotne) wystąpienie awarii urządzenia drukującego, którego usterka 

spowodowana jest zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę wadliwego materiału 

eksploatacyjnego 

 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy tj. ................................. zł (słownie: 

..............................złotych).  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 11 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie 

polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania 

zmienionej stawki podatku. 

3. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 

czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 

357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 

4. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana: 

a. siedziby Stron,  

b. numerów telefonów i faksów,  

c. adresów poczty elektronicznej,  

d. osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, 

e. przedstawicieli Zamawiającego. 

Informacje o powyższych zmianach Strony przekażą drugiej Stronie w drodze pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę upoważnioną. 

 

 

§ 12 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

§ 13  

1. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie - za działania i zaniechania osób, 

z pomocą których wykonuje zobowiązanie, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

2. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie 

następujących czynności (zakresu) zamówienia: ……………………………………………………..* 

3.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których  

wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące 

Podwykonawców. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych 

z Podwykonawcą. 

§ 14 
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W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 16 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
*jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, w przypadku braku podwykonawców zapis zostanie usunięty. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

 

pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

 

Oferta  

 

na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, 

faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”  

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

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

 

1. Oferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:........................ zł 

(zgodnie z podsumowaniem w załączniku nr 6 do specyfikacji): 

2. Oferowana wysokość kar umownych związanych z zapisami załącznika nr 2 do specyfikacji:  

§ 6 UST.4; § 6 UST.5; § 6 UST.10 : 

   

Wysokość kary umownej: oferowana*: 

1 2 

100 zł  

200 zł  

300 zł  

*wstawić x w kolumnie nr 2 przy oferowanej wysokości kary umownej 

3. Oferowana wysokość kar umownych związanych z zapisami załącznika nr 2 do specyfikacji:  

§ 6 UST.6; § 6 UST.8; § 6 UST.9 

 

Wysokość kary umownej oferowana* 

1 2 

300  

400  

500  

*wstawić x w kolumnie nr 2 przy oferowanej wysokości kary umownej 

4. Oferowana wysokość kar umownych związanych z zapisami załącznika nr 2 do specyfikacji:   

§ 6 UST.7, § 6 UST.11  

 

Wysokość kary umownej oferowana* 

1 2 

500  

600  

700  

*wstawić x w kolumnie nr 2 przy oferowanej wysokości kary umownej 

Oświadczenia: 

1) Oświadczam iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do 

specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia”. 
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2) Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji warunki 

płatności za realizację zamówienia. 

 

3) Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

4) Oświadczam, że bez zastrzeżeń akceptuję przedstawiony przez Zamawiającego 12-miesięczny termin 

realizacji zamówienia i 5-dniowy termin realizacji dostaw. 

5) Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję obowiązki przedstawione przez Zamawiającego w załączniku 1 do 

specyfikacji. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie  

z poniższym zestawieniem: * 

 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Nazwa  podwykonawców 

   

   

*wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

7. Oświadczam, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ………… - 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Ponadto: 

Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*: 

    tak 

    nie 

*małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; 

średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorcą i 

które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  

8.Wszelką korespondencję do Wykonawcy  w sprawie przedmiotowego postepowaniu należy kierować na 

poniższy adres  

Imię i nazwisko……………………………………………. 

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

9.  Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

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

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

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................................................................... 

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 na Dostawę materiałów eksploatacyjnych  

i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych  

w Centrali NFZ oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

…………….……. (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 rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 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 SPECYFIKACJI 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................................... 

 

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

Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, „Dostawę materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek 

eksploatowanych w Centrali NFZ” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala 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. 

 

…………….……. (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 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: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 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 6 DO SPECYFIKACJI 

(po zawarciu umowy załącznik 

stanie się załącznikiem nr 2 

do umowy). 
  

OŚWIADCZENIE O POSZCZEGÓLNYCH CENACH JEDNOSTKOWYCH OFEROWANYCH  

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH –  

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO – CENOWY. 

 

Wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy 

Lp. 

Model 

urządzenia - 

drukarka, 

urządzenie 

wielofunkcyjne 

lub faks 

Typ (symbol) 

materiału 

eksploatacyjnego/częś

ci zamiennej (według 

oznakowania 

producenta sprzętu) 

Szacowane 

zapotrze-

bowanie 

(liczba 

szt.) 

Nazwa 

handlowa 

oferowane

go 

materiału 

Rodzaj materiału 

eksploatacyjnego – 

oryginalny materiał 

eksploatacyjny/równo

ważny materiał 

eksploatacyjny* 

Cena 

jednostko

wa brutto 

(zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

(kolumna 4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
HP CLJ 

3505dn 

Q6470A HP (toner 

kolor czarny) 
70 

    

2 
HP CLJ 

3505dn 

Q7581A HP (toner 

kolor niebieski) 
30 

    

3 
HP CLJ 

3505dn 

Q7582A HP (toner 

kolor żółty) 
30 

    

4 
HP CLJ 

3505dn 

Q7583A HP (toner 

kolor purpurowy) 
30 

    

5 
HP CLJ 

3525dn 

CE250X HP (toner 

kolor czarny) 
25 

    

6 
HP CLJ 

3525dn 

CE251A HP (toner 

kolor niebieski) 
17 

    

7 
HP CLJ 

3525dn 

CE252A HP (toner 

kolor żółty) 
17 

    

8 
HP CLJ 

3525dn 

CE253A HP (toner 

kolor purpurowy) 
17 

    

9 
HP LJ 

P3015dn 

CE255X HP 

(toner) 
8 

    

10 
Brother MFC-

8880DN  

TN3280 Brother 

(toner) 
15 

    

11 
Brother MFC-

8880DN  

DR3200 Brother 

(bęben) 
5 

    

12 
Brother MFC-

8520DN 

TN-3380 Brother 

(toner) 
20 

    

13 
Brother MFC-

8520DN 

DR-3300 Brother 

(bęben) 
8 

    

14 
Xerox Work 

Centre 5330 

006R01160 Xerox 

(toner) 
20 

    

15 
Xerox 

Veralink B405 

106R03585 Xerox 

(toner) 
25 

    

16 
Xerox Work 

Centre 7835i 

006R01517 Xerox 

(toner czarny) 
25 

    

17 
Xerox Work 

Centre 7835i 

006R01518 Xerox 

(toner żółty) 
20 

    

18 
Xerox Work 

Centre 7835i 

006R01519 Xerox 

(toner purpurowy) 
20 

    

19 
Xerox Work 

Centre 7835i 

006R01520 Xerox 

(toner niebieski) 
20 

    

20 
HP PageWide 

Pro 477dw 

L0S07AE HP (tusz 

czarny) 
5 
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21 
HP PageWide 

Pro 477dw 

F6T77AE HP (tusz 

niebieski) 
5 

    

22 
HP PageWide 

Pro 477dw 

F6T78AE HP (tusz 

purpurowy) 
5 

    

23 
HP PageWide 

Pro 477dw 

F6T79AE HP (tusz 

żółty) 
5 

    

24 
HP CLJ 

3505dn 

RM1-2743 HP 

(fuser kit) 
4 

    

25 
HP CLJ 

3505dn 

RM1-2752 HP 

(transfer belt) 
2 

    

26 
HP CLJ 

3525dn 

CC468-67927 HP 

(transfer belt) 
2 

    

27 
HP CLJ 

3525dn 

CE506A HP (fuser 

kit) 
3 

    

28 
HP LJ 

P3015dn 

CE525-67902 HP 

(zastaw 

naprawczy) 

1 

    

29 HP LJ 3005dn 
Q7551X HP 

(toner) 
22 

    

30 HP LJ 1102 
CE285A HP 

(toner) 
3 

    

31 HP LJ 1300 
Q2613A HP 

(toner) 
3 

    

32 HP LJ 2300 
Q2610A HP 

(toner) 
15 

    

33 
HP CLJ 

4700dn 

Q5950A HP (toner 

kolor czarny) 
3 

    

34 
HP CLJ 

4700dn 

Q5951A HP (toner 

kolor niebieski) 
2 

    

35 
HP CLJ 

4700dn 

Q5952A HP (toner 

kolor żółty) 
2 

    

36 
HP CLJ 

4700dn 

Q5953A HP (toner 

kolor purpurowy) 
2 

    

37 HP LJ 1100 
C4092A HP 

(toner) 
3 

    

38 HP CLJ 2320 
CC530A HP (toner 

kolor czarny) 
6 

    

39 HP CLJ 2320 
CC531A HP (toner 

kolor niebieski) 
6 

    

40 HP CLJ 2320 
CC532A HP (toner 

kolor żółty) 
6 

    

41 HP CLJ 2320 
CC533A HP (toner 

kolor purpurowy) 
6 

    

42 
HP LJ 

3030/3055 

Q2612A HP 

(toner) 
10 

    

43 
HP LJ 

M1522nf 

CB436A HP 

(toner) 
10 

    

44 
HP CLJ 

3525dn 

CE254A HP 

(zbiornik na 

zużyty toner) 

10 

    

45 
HP LJ 

M2727nf MFP 

Q7553X HP 

(toner) 
6 
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46 

Panasonic 

KX-FL 

613/513 

KX-FA 83E 

Panasonic (toner) 
8 

    

47 

Panasonic 

KX-FL 

613/513 

KX-FA 84E 

Panasonic (bęben) 
5 

    

48 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135BK 

Brother (toner 

kolor czarny) 

7 

    

49 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135M Brother 

(toner kolor 

purpurowy) 

7 

    

50 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135C Brother 

(toner kolor 

niebieski) 

9 

    

51 
Brother MFC-

9840CDW 

TN-135Y Brother 

(toner kolor żółty) 
7 

    

52 
Brother MFC-

9840CDW 

DR-130CL 

Brother (bęben) 
3 

    

53 
Brother MFC-

9840CDW 

WT-100CL 

Brother (zbiornik 

na zużyty toner) 

3 

    

54 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325BK 

Brother (toner 

kolor czarny) 

5 

    

55 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325C Brother 

(toner kolor 

niebieski) 

3 

    

56 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325M Brother 

(toner kolor 

purpurowy) 

3 

    

57 
Brother MFC-

9460CDW 

TN-325Y Brother  

(toner kolor żółty) 
3 

    

58 
Brother MFC-

9460CDW 

DR-320CL 

Brother (bęben) 
1 

    

59 
HP LJ Pro 400 

M401d 

CF280X HP 

(toner) 
1 

    

60 HP Office 252 
C2P10AE HP 

(tusz czarny) 
5 

    

61 HP Office 252 
C2P11AE HP 

(tusz kolor) 
5 

    

62 
HP CLJ 

4700dn 

Q7503A HP (fuser 

kit)  
1 

    

63 
HP CLJ 

4700dn 

Q7504A HP 

(transfer belt) 
1 

    

64 
HP CLJ 

3505dn 

RM1-2741 HP  

(rolka do 

podajnika papieru 

- szuflady) 

2 

    

65 
HP CLJ 

3505dn 

RM1-2705 

(podajnik papieru - 

szuflada) 

2 

    

66 HP LJ 3005dn 

Q7848 HP 

(formatter z 

gniazdem ethernet) 

2 
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67 HP LJ 3005dn 

RL1-1370 (rolka 

do podajnika 

papieru - szuflady) 

2 

    

68 HP LJ 3005dn 
RM1-3741/3761 

HP (fuser kit) 
4 

    

69 
HP CLJ 

3525dn 

RM1-0037 HP 

(rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady) 

2 

    

70 
HP LJ 

P3015dn 

RM1-6313 HP 

(rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady) 

1 

    

71 
Brother MFC-

8880DN  

LU7338001 

Brother (separator 

+ rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady) 

2 

    

72 
Brother MFC-

9840CDW 

LR1919001 

Brother (separator 

+ rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady) 

1 

    

73 
Brother MFC-

9840CDW 

BU-100CL (pas 

transferowy) 
3 

    

74 
Brother MFC-

9460CDW 

LY1260001 

Brother (separator 

+ rolka do 

pobierania papieru 

- szuflady) 

2 

    

75 
Brother MFC-

9460CDW 

BU-300CL 

Brother 
2 

    

76 

DEVELOP 

INEO250 i 

251 

TN210K (toner 

kolor czarny) 
4 

    

77 

DEVELOP 

INEO250 i 

251 

TN210M (toner 

kolor purpurowy) 
4 

    

78 

DEVELOP 

INEO250 i 

251 

TN210C (toner 

kolor niebieski) 
4 

    

79 

DEVELOP 

INEO250 i 

251 

TN210Y (toner 

kolor żółty) 
4 

    

80 
DEVELOP 

INEO420 
TN511 (toner) 2 

    

81 
KYOCERA 

1028 
TK130 (toner) 5 

    

82 
KYOCERA 

1035 
TK1140 6 

    

83 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300K (toner 

kolor czarny) 
5 

    

84 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300Y (toner 

kolor żółty) 
5 
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85 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300M(toner 

kolor purpurowy) 
4 

    

86 
SAMSUNG 

CLX3160FN 

CLP300C (toner 

kolor niebieski) 
7 

    

87 

BROTHER 

MFC 

9840CDW 

Zespół utrwalający 

LU4104001 
2 

    

88 
KYOCERA 

1028 

Zestaw 

konserwacyjny 

MK-130 

2 

    

89 
KYOCERA 

1035 

Zestaw 

konserwacyjny 

MK-1140 

2 

    

90 
KYOCERA 

1035 

Zespół utrwalania 

FK-170 
2 

    

91 
KYOCERA 

1028 

Zespół utrwalania 

FK-150 
2 

    

92 
TOSHIBA 

STUDIO655 
T-8550E(toner) 2 

    

 

 

 

*W kolumnie 6  należy wpisać „oryginalny” dla oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez 

Wykonawcę lub „równoważny” dla równoważnych materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 
 

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

                 podpis i pieczęć Wykonawcy 


