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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587701-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania
2020/S 238-587701

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
E-mail: natalia.ambrozewicz@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237862
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego
Numer referencyjny: WZP-6299/20/362/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów 
eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zwanych dalej „asortymentem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 12 zadań.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2A–L do dokumentacji 
postępowania (odpowiednio do zadania), będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości 
wskazane w powyższym załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki HP
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki HP. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych 
na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry 
techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2A do dokumentacji postępowania, 
będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym załączniku służą 
wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Lexmark
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Lexmark. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych 
na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry 
techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2B do dokumentacji postępowania, 
będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym załączniku służą 
wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Oki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

07/12/2020 S238
https://ted.europa.eu/TED

3 / 13



Dz.U./S S238
07/12/2020
587701-2020-PL

4 / 13

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Oki. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych 
na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry 
techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2C do dokumentacji postępowania, 
będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym załączniku służą 
wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Minolta
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 4 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Minolta. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2D do dokumentacji 
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postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Kyocera
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 5 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Kyocera. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2E do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Xerox
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 6 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Xerox. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2F do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Ricoh
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 7 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Ricoh. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2G do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Samsung
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 8 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Samsung. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2H do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Brother
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 9 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Brother. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2I do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Epson
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 10 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Epson. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2J do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Canon
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 11 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Canon. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2K do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Toshiba
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125130 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 12 – Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych marki Toshiban. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych 
realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego 
parametry techniczne asortymentu, oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 2L do dokumentacji 
postępowania, będący jednocześnie formularzem cenowym, przy czym ilości wskazane w powyższym 
załączniku służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj (jakość) asortymentu / Waga: 55 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania 
przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat, licząc od daty jej zawarcia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy określone w rozdziale XVII dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
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Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia określonych przez 
Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Od Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione w danym zadaniu, tj. uzyskają w 
kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 5, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców, 
Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i 
opłat lokalnych; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione 
w danym zadaniu, tj. uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 5, chyba że oferty niepodlegające 
odrzuceniu złoży mniej Wykonawców, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych których jakość 
nie została potwierdzona przez producenta urządzeń drukujących, do złożenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentu (certyfikatu, 
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raportu, zaświadczenia itp.) stanowiącego potwierdzenie zgodności parametrów technicznych asortymentu 
równoważnego, w tym wydajności, określonych na podstawie normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla 
tonerów czarnych) i normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) norma ISO/IEC 24711 
lub nowszej (dla tuszy) lub innych norm równoważnych do wskazanych powyżej norm (obowiązek wykazania 
równoważności norm spoczywa na Wykonawcy) wystawione i podpisane:
a) przez producenta/przedstawiciela producenta asortymentu równoważnego; lub
b) niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu, 
Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem asortymentu produktu równoważnego. 
Dokument wystawiony przez wyżej wymieniony podmiot, oprócz wymogów określonych w ww. normach musi: 
być opatrzony datą wystawienia, nazwą modelu drukarek na których przeprowadzono testy. Przedstawiona 
dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczy.
Oświadczenia producenta asortymentu mogą zostać wystawione na grupę lub kilka rodzajów asortymentu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 9 lit. a dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których 
mowa w rozdz. V pkt 10–12 dokumentacji zamówienia.
5. Termin związania ofertą 2 mies., co oznacza 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2020
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