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Zamawiaja.cy:
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
tel. (052) 376-17-00; fax (52) 376-17-34

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

Post^powanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa drukarek i urzadzeh wielofunkcvinych
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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon; 52 376-17-00, Fax: 52 376-17-34
www.wios.bvdgoszcz.pl
zwanydalej „ Zamawiajqcym".

Osoba upowazniona do kontaktbw:
Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka(5)wios.bvdqoszcz.pl. tel. 52 376-17-26
Jacek Janiak - iacek.ianiak@wios.bvdqoszcz.pl, tel. 52376-17-49

2. POST^POWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwieh
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pbzn. zm.), zwanej dalej nustaw^ Pzp".

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsza. specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, zwana. dalej
nSIWZ" zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

2.3 Wartosc szacunkowa zam6wienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rbwnowartosci kwoty
144 000 euro.

2.4 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

3.1 Przedmiotem zambwienia jest dostawa.

3.2 Przedmiotem zambwienia jest dostawa drukarek i urzqdzeri wielofunkcyjnych.

3.3 Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych. Zamawiaja^cy nie dopuszcza
sMadania ofert wariantowych.

3.4 Wspolny Stownik Zamowieh CPV:

30232110-8

30230000-0

3.5 Szczegotowy opis przedmiotu zambwienia.

3.5.1 Przedmiotem zambwienia jest dostawa:

1) urzqdzenia jednofunkcyjnego -1 sztuki, o co najmniej nastepuja.cych parametrach:

TECHNOLOGIADRUKU

FUNKCJE URZADZENIA
PR^DKOSC DRUKU W

CZERNI (A4, tryb normalny)
WYDRUK PIERWSZEJ

STRONY W CZERNI (A4, PO
WYJ6CIU 2E STANU

GOTOWO6CI)

Laserowa, monochromatyczna

Co najmniej: drukowanie

Co najmniej 28 str./min

Maksymalnie do 7 s
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WYDRUK PIERWSZEJ
STRONY W CZERNI (A4, PO

WYJSCIU ZE STANU
GOTOWOSCI)

JAKOSC DRUKU W CZERNI
(TRYB BEST)

NORMATYWNY CYKL
PRACY (MIESIE.CZNY TRYB

PRACY, FORMAT A4)
SZYBKOSC PROCESORA

WYSWIETLACZ

INTERFEJS
STANDARDOWA

POJEMNOSC PAMIE.CI
STANDARDOWA

POJEMNOSC ODBIORNIKA
PAPIERU

TYP STANDARDOWEGO
PODAJNIKA PAPIERU

STANDARDOWA
POJEMNOSC PODAJNIKA

PAPIERU
DRUKOWANIE
DWUSTRONNE

OBSLUGIWANE FORMATY
NOSNIKOW

NOSNIKI
GRAMATURA NOSNIKOW,

OBSLUGIWANA

ZASILANIE
OBSLUGIWANE SYSTEMY

OPERACYJNE
SPRAWNOSC

ENERGETYCZNA
MATERIALY

EKSPLOATACYJNE JAKO
WYPOSAZENIE

STANDARDOWE
(DOSTARCZONE W

KOMPLECIE W RAMACH
OFEROWANEJ CENY

JEDNOSTKOWEJ)

WZESTAWIE

GWARANCJA

Maksymalnie do 8,0 s

Co najmniej 1200 x 1200 dpi

Co najmniej 30,000 str.
Co najmniej 800 MHz

LED
Co najmniej 1 port Hi-Speed USB 2.0 i co najmniej 1 port sieci

Ethernet 10/100

Co najmniej 256 MB

Odbiornik na co najmniej 150 arkuszy

Otwarty podajnik papieru

Podajnik na co najmniej 250 arkuszy, podajnik z priorytetem
poboru na co najmniej 10 arkuszy

Automatyczny (standardowo)

Co najmniej A4; A5; A6; B5 (JIS)
Papier (do druku laserowego, zwykty, fotograficzny, szorstki,

welinowy), koperty, etykiety, kartony, pocztowki

Co najmniej od 60 do 163 g/m2

Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka europejska; Typ zasilacza:
Wbudowany

Co najmniej Windows®: 1 0, 8. 1 , 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy

Certyfikat ENERGY STAR®

Oryginalne czarne tonery: w ilosci, ktora zapewni wydrukowanie
minimum 2*3500 stron A4 (zgodnie z ISO 19752)
Oryginalny beben £wiattoczuty na co najmniej 23 000 stron; Karta
gwarancyjna; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na ptycie
CD; Sterowniki i dokumentacja na ptycie CD; Przewod zasilajgcy

Co najmniej roczna gwarancja
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2) urza.dzenia wielofunkcyjnego -1 sztuki, o co najmniej nastepuja.cych parametrach:

Funkcje
Technologia
Obstugiwane formaty
Interfejs
Standardowa szybko&6
drukowania A4
Szybkosc drukowania 2-
stronnego
Rozdzielczosc druku
Czas wy druku pierwszej
strony z trybu gotowosci
Pamie6
Taktowanie procesora
Maksymalne miesieczne
obciqzenie
Ilo66 podajnikow w
standardzie
Podajnik standardowy
Mozliwosc rozbudowy
podajnikdw

Rozdzielczosc skanera

Typ skanera

Skanowanie dwustronne

Szybkosc skanowania

Podajnik ADF
Podajnik wielofunkcyjny
Wyj6cie papieru

Wyswietlacz

Automatyczny druk
dwustronny

Faks

Parametry faksu

Zasilanie

Obstugiwane systemy
operacyjne
Materiaty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe
(dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny
jednostkowej).

W zestawie

drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
Laserowa, monochromatyczna
Co najmniej A4-A6
USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint

Co najmniej 50 str./min

Co najmniej 24 obrazy na minute

Co najmniej 1200 x 1200 dpi

Maksymalnie 8 sek.

Co najmniej 1 GB
Co najmniej 800 MHz

Co najmniej 120 000 stron

Co najmniej 2

Co najmniej 500 arkuszy A4 80 g/m2

O co najmniej 2000 arkuszy A4 80g/m2

Co najmniej: 1200 x 1200 dpi (z szyby), 600 x 600 dpi (ADF),
19,200 x 19,200 dpi (interpolowana)

Podwbjny CIS

jednoprzebiegowe
Mono: co najmniej 50 obrazy/min,
Kolor: co najmniej 20 obrazy/min
min. 80 arkuszy 80 g/m2

min. 50 arkuszy 80 g/m2

Zadrukiem do dolu: co najmniej 250 arkuszy
LCD na panelu urza.dzenia: kolorowy, dotykowy - co najmniej o
przekgtnej 12 cm

tak

Co najmniej 33,6 kbps

Szybkie wybieranie do co najmniej 100 lokalizacji, automatyczne
ponowne wybieranie
Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka europejska; Typ zasilacza:
Wbudowany

Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy

Oryginalne tonery producenta maszyny w ilosci, ktora zapewni
wydrukowanie minimum 2*12 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752)

Przewod zasilajqcy, przewodnik bezpieczeristwa produktu, dysk
oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podrecznik szybkiej
obstugi

z
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Toner opcjonalny

Wymiary

Gwarancja producenta

Mozliwosc zastosowania wydajnego tonera
najmniej 20 000 stron (wydajnosc mierzona
ISO/IEC 19752)

o wydajnosci co
wedlug normy

Gtebokosc maksymalnie 428 mm

Co najmniej roczna gwarancja

3) urz^dzeri wielofunkcyjnych - 2 sztuk o co najmniej nastepuja.cych parametrach:

Technologia druku
Funkcje standardowe

Format oryginatu
Format kopii
Predkost druku
Dostepne rozdzielczosci
drukowania
Czas wy druku pierwszej
strony
Czas nagrzewania
Kopiowanie wielokrotne
Pamiee RAM
Zoom
Taktowanie procesora
Panel operatora

Dupleks
Podajnik dokumentdw

Podajniki papieru

Funkcja druku sieciowego
Interfejsy

Funkcja skanowania
sieciowego
Funkcje skanowania

Rozdzielczosc skanowania
Predkosc skanowania

Faks

Mozliwos6 rozbudowy

Laserowa, monochromatyczna
Co najmniej kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner
sieciowy, faks
Co najmniej A4
Co najmniej A4-A6
Co najmniej 40 stron A4 / min.
Co najmniej 300, 600, 1200 dpi

maks. 7 sek

maks. 20 sek.
Co najmniej 1 - 99 kopii
min. 512 MB (mozliwost rozbudowy do min. 1536 MB)
25-400%
Co najmniej 800 MHz
wyposazony w ekran LCD,
opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w jezyku polskim
automatyczny, w standardzie
automatyczny, dwustronny, jednoprzebiegowy, na min. 50 ark. (80
g/m2), w standardzie
min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m'), 60-160 g/m';
taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m*), 60-220 g/m'
w standardzie
USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB dla
pamieci przenosnej, gniazdo karty SD
w standardzie, skanowanie petno-kolorowe

skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do
pamieci przenosnej USB
Co najmniej 600 dpi
Wtrybie mono: min. 40 obrazbw/min. (A4, 300 dpi, jednostronnie)
W trybie kolorowym: min. 20 obraz6w/ min. (A4, 300 dpi,
jednostronnie)

Klasa Super G3
Predkosd modemu co najmniej 33,6 kpbs
Ksiazka adresowa min. 100 pozycji
Odbior do pamieci min. 256 stron

Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemnosci Ja.cznej
min. 500 ark. formatu A4 - A5, 80 g/m
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M atari aty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe
(dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny
jednostkowej)

Zasilanie

bbstugiwane systemy
operacyjne
Wymagania dodatkowe

Gwarancja
Uruchomienie

Oryginalne tonery - wtesciwa ilosc, ktbra zapewni wydrukowanie
minimum 3 500 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752 oraz
tonery dodatkowe Oryginalne, ktbre zapewnia, wydrukowanie
minimum 2* 7200 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752.
Oryginalne bebny - wtasciwa ilosc, ktbra zapewni wydrukowanie
minimum 100 000 stron A4. Dostarczone materiaty musza, bye
nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane
przez producenta oferowanych urzgdzeh.
Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka europejska; Typ zasilacza:
Wbudowany
Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy

Oferent musi posiadac ISO 9001:2008 na swiadczenie uslug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urza.dzenia
wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzaja.ce dotaczyc do oferty
Co najmniej roczna gwarancja
Pierwsze uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiajqcego

4) urzqdzen wielofunkcyjnych - 2 sztuk, o co najmniej nastepuja.cych parametrach:

Technologia druku
Funkcje standardowe
Format oryginatu

Format kopii

Predkosc druku
Dostepne rozdzielczosci
drukowania
Czas wydruku pierwszej
strony w kolorze
Czas nagrzewania
Kopiowanie wielokrotne

Pamiec RAM
Taktowanie procesora

Zoom
Panel operatora

Drukowanie dwustronne
Podajnik dokumentbw

Podajniki papieru

Funkcja druku sieciowego

Interfejsy

Funkcja skanowania
sieciowego
Funkcje skanowania

Rozdzielczosc skanowania

Laserowa, kolor

Co najmniej kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy, faks
Co najmniej A4
Co najmniej A4-A6

Co najmniej 26 stron A4 / min.
Co najmniej 600, 1200 dpi

maks. 11 sek.

maks. 30 sek.
Co najmniej 1-99 kopii

min. 512 MB (mozliwosc rozbudowy do min. 1,5 GB)
Co najmniej 800 MHz
25-400%
wyposa±ony w kolorowy ekran dotykowy LCD,

opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w jezyku polskim
automatyczne, w standardzie
automatyczny, dwustronny jednoprzebiegowy na min. 50 ark. (80
g/m2), w standardzie
min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m'), 60-160 g/m';

taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m'1), 60-220 g/m'
w standardzie

USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB dla
pamieci przenosnej, gniazdo karty SD, Wireless LAN 802.11b/g/n
(karta sieciowa + Direct WiFi)
w standardzie, skanowanie peJno-kolorowe

skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do
pamieci przenosnej USB
Co najmniej 600 dpi

6



WIOS-WP.272.17.2019

Predkosc skanowania

Funkcja faksu

Mozliwosc rozbudowy
Materiaty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe

(dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny
jednostkowej).

Zasilanie

Obslugiwane systemy
operacyjne
Wymagania dodatkowe

Gwarancja
Uruchomienie

W trybie mono: min. 30 obraz6w/min. (A4, 300 dpi, jednostronnie),
W trybie kolorowym: min. 20 obrazbw/ min. (A4, 300 dpi,
jednostronnie)
Wymagany wewnetrzny, zintegrowany faks analogowy
zapewniaja.cy wysytenie i odbior dokumentow papierowych przy
pomocy linii telefonicznej, funkcja PC-faks.
Dodatkowy podajnik na min. 250 ark. formatu A4 - A5, 80 g/m*
Oryginalne tonery - wtasciwa ilosc, ktora zapewni wydrukowanie
minimum 1 000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752 oraz
dodatkowe tonery oryginalne: wtesciwa ilosc, ktora zapewni
wydrukowanie minimum 3*3000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z
ISO19752 dla koloru i 6*4000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z
ISO19752 dla wydruku mono
Oryginalne bebny - wtesciwa ilosc, ktdra zapewni wydrukowanie
minimum 100 000 stron A4. Dostarczone materiaty musza. bye
nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane
przez producenta oferowanych urza.dzeri.
Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka europejska; Typ zasilacza:
Wbudowany
Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy

Oferent musi posiadac ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzqdzenia
wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzaja.ce dotgczyc do oferty
Co najmniej roczna gwarancja
Pierwsze uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiaja.cego.

5) kserokopiarek - 4 sztuk, o co najmniej nastepuj^cych parametrach:

Technologia druku
Format oryginatu
Format kopii
Predkos£ drukowania
Obslugiwane rozdzielczosci
drukowania
Czas wydruku pierwszej
stron y
Czas nagrzewanta
Kopiowanie wielokrotne
Pamiec RAM
Dysk HDD lub SSD
Zoom
Panel operatora

Funkcje oprogramowania na
panelu maszyny.

Laserowa
Co najmniej A3
Co najmniej A3-A6
Co najmniej 30 stron A4 / min.
Co najmniej 600 x 600 dpi i 1200 x 1200 dpi

maks. 5 sek.

maks. 20 sek. od wtgczenia zasilania
do 999 kopii
min. 2 GB
min. 30 GB
25-400%
Panel wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 9-
calowy, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w jezyku
polskim. Integracja z aplikacjami zewnetrznymi poprzez ekran
dotykowy urza.dzenia
Funkcja zgtaszania usterek z panelu urza.dzenia na
konfigurowalny adres e-mail serwisu.
Urza.dzenie pozawala na podanie minimum; imie i nazwisko,
numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgtaszaja,cej, opis usterki.
Urza.dzenie umozliwia dodanie za^cznika do zgtoszenia w formie
zeskanowanego dokumentu.
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Dupleks
Podajnik dokumentow

Podajniki papieru

Odbiornik wydrukow i kopii
Podstawa na kdtkach

Pamiec drukarki
Interfejsy
Funkcje skanowania

Rozdzielczosc skanowania
Pr^dkosc skanowania
Podstawa
Materiaty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe
(dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny
jednostkowej).

Mozliwosc rozbudowy

Zasilanie

Obstugiwane systemy
operacyjne
Wymagania dodatkowe

Gwarancja
Uruchomienie

Funkcja zamawiania tonerdw z panelu urzqdzenia na ustawiony
adres e-mail.
Urzqdzenie blokuje wielokrotne zamawianie tego samego tonera
poprzez weryfikacje, czy zam6wiony tpner zosta4 juz wymieniony.
Urza,dzenie umozliwia definiowanie poziomu ponizej kt6rego
dopuszczalne jest zambwienie nowego tonera.
Jest mozhwosc personalizacji widoku na urzadzemu poprzez
dodanie wtasnej tresci na ekranie zgtaszama usterek /
zamawiania tonerdw.
Automatyczny, obstuga papieru 60-160 g/m'
Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy tzw. dual-scan,
taca podajgcej na min. 270 ark. 80 g/m2

podajnik o pojemnosci min. 2 x 500 ark. A5-A3 (80
g/m2), 60-160 g/m2

taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m'), 60-250
g/m2

Taca odbiorcza na min. 250 ark. (80 g/m')
Dedykowana metalowa podstawa producenta urza_dzenia z
katalogu dostepnych fabrycznie opcji, zamykana, na kotkach.
Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i ksztattem do obudowy
urzadzenia.
Wspoldzielona z kopiarka. (dotyczy pamieci RAM i dysku)
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T
skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do
pamieci przenosnej USB, WIA, 8MB, do skrzynki dokument6w
Co najmniej 600 dpi
min. 80 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi)
Szafka metalowa producenta urzqdzenia
Tonery: w ilosci, kt6ra zapewni wydrukowanie minimum 4*20 000
stron A4 (zgodnie z ISO 19752)
Bebny: w ilosci, ktora zapewni wydrukowanie minimum 500 000
stron A4. Dostarczone materiaty musza. byd nowe,
nieregenerowane i wyprodukowane przez producenta
oferowanych urza.dzeri.

Podajnik papieru na min. 3000 ark. A4, 80 g/m';
finiszer zszywaja.cy, min. 2 tace odbtorcze o Ja,cznej

pojemnosci min. 3.000 ark. A4-80 g/m2, obstuga papieru o wadze
60-250 g/m2, zszywacz min. 50 ark., dziurkacz 2/4;

standardowy faks klasy Super G3
Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka europejska; Typ zasilacza:
Wbudowany
Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy

Oferent musi posiadac ISO 9001:2008 na swiadczenie usfug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzqdzenia
wietofunkcyjnego - dokumenty potwierdzajgce dotqczyd do oferty
Co najmniej roczna gwarancja
Pierwsze uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawtajqcego
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6) skanera mobilnego -1 sztuki, o co najmniej ponizszych parametrach:

Typ skanera
Typ sensora
Format
Wy6wietlacz
Rozmiar wyswietlacza

Optyczna rozdzielczosc

Skala szarosci
Szybkosc skanowania kolorowego
A4
Szybko6c skanowania
monochromatycznego A4
Czujnik papieru

W opakowaniu

Skanowanie do: karty pami^ci, do
FTP, e-mail
Sterownik
Rozwia.zania komunikacyjne:
Formaty plikow

Obstugiwane systemy operacyjne

Sied

Rodzaj zasilania

Waga urza.dzenia

Akcesoria opcjonalne

Gwarancja

Szczelinowy
CIS
Min. A4

LCD
Co najmniej 3.0 cm
Co najmniej 600 x 600 dpi, interpolowana do co

najmniej 1200 x 1200 dpi
Co najmniej 16/8 bit

Co najmniej 7,5 str./min.

Co najmniej 7.5 sekundy

Tak
Pfyta z oprogramowaniem dla Windows®, kabel

USB, podrecznik u±ytkownika

Tak

TWAIN dla Windows
Interfejs USB (2.0 Hi-Speed), Wifi 802.11 b/g/n
JPEG, TIFF, PDF, OCR, GIF, PNG, BMP
Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub
64-bitowy
Ipv4,
Protokofy sieciowe: ARP, DNS RESOLVER, HTTP,
ICMP, DHCPzBOOTP
Siec bezprzewodowa: OEEE802.11 b/g/n
Bezpieczehstwo sieci bezprzewodowej SSL/TLC
(HTTPS)
USB, Wbudowana bateria litowo-jonowa (w
zestawie)
Do 450g

Karta pamieci o ppj. co najmniej 4GB SD, Arkusz
kalibracyjny

Co najmniej roczna gwarancja

7) drukarek mobilnych - 7 sztuk, o co najmniej ponizszych parametrach:

Funkcje

Rozdzielczo6c drukowania

Mechanjzm drukowania

Szybkosc drukowania w trybie
monochromatycznym

Szybkosd drukowania w kolorze
Drukowanie dwustronne

Co najmniej drukowanie bezprzewodowe,
obstuga chmury

Rozdzielczosc maks. co najmniej 9600 x
2400 dpi

2 kasety z atramentem: czarny (pigmentowy BK)
i kolorowy (BK, C. M, Y)

Gtowica drukuja.ca typu FINE z kroplami
atramentu o wielkosci 1 pi (min.)

Co najmniej 9 str./min
Co najmniej 5 str./min
Obstuga reczna
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£ywotnosc kasety z atramentem

Maksymalna Hose papieru

Formaty papieru
Gramatura papieru

Pota.czenia przewodowe
Potqczenia bezprzewodowe

Obstugiwane systemy operacyjne
Obslugiwane systemy urzqdzen

przenosnych
Materiaty eksploatacyjne jako

wyposazenie standardowe
(dostarczone w komplecie w ramach
oferowanej ceny jednostkowej).

Dota.czone akcesoria
Zasilanie
Typ akumulatora
Wskazanie pozostatego tedunku
Liczba stron mozliwych do

wydrukowania

Gwarancja

(czarny): co najmniej 191 stron
(kolorowy): co najmniej 249 stron
Podajnik arkuszy: maks. co najmniej 50 arkuszy

A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty
Papier zwyMy: 64-105 g/m2

Papier fotograficzny maks. 275 g/ma

USB Hi-Speed (Port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpieczenia Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK,

WEP, hasto administratora
Pasmo czestotliwosci bezprzewodowej sieci

LAN: 2,4 GHz
Co najmniej Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy

lub 64-bitowy

iOS, Android, Windows RT
Oryginalne tusze- wtesciwa ilosc, ktora zapewni
wydrukowanie minimum 4"190 stron A4 dla koloru
8*249 stron A4 dla wydruku mono

Kabel zasilajacy, instrukcja, akumulator
Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz
litowo-jonowy (w zestawie)
Dioda LED, 3 poziomy
Co najmniej 240 arkuszy (pofqczenie z

komputerem za pomoca. sieci WLAN)
Co najmniej 290 arkuszy (pota.czenie z

komputerem za pomoca. ziqcza USB)

Co najmniej roczna gwarancja

8) Skanera stacjonarnego -1 sztuki, o co najmniej ponizszych parametrach:

Typ uzycia
Czujnik podawania wielu arkuszy
RAM

Interfejs USB
Interfejs sieci przewodowej
Waga
W zestawie

Typy i gramatury

Rozmiary nosnikow podajnika ADF
IPv4
Siec przewod owa
Skanowanie 2 -stron ne
ADF

Pulpit
Tak
Co najmniej 256 MB
Hi-Speed 2.0
Tak
Maksymalnie4,5kg

skaner, zasilacz, przew6d do zasilacza, ptyta CD-ROM z
oprogramowaniem, podrecznik szybkiej obs^ugi, karta
gwarancyjna
Papier zwykty, papier cienki, papier gruby. wizyt6wki,
plastikowe {ttoczone do 1 ,4 mm)

Szerokost: 51 do 215.9 mm. Dlugosc: 51 do 355.6

karty

mm.
Tak
1 0Base-T/1 OOBase-TX/1 OOOBase-TGiga ethernet
Tak

Co najmniej 50 arkuszy

1C
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Skanuj do

Szybkosd skanowania kolorowego
A4
Skala szarosci
Interpolowana rozdzielczosc
skanowania
Wykrywanie podawania wielu
arkuszy
Rozdzielczosc skanowania z
podajnika ADF
Obstugiwane systemy operacyjne

Zgodnosc z WIA i iPrint and Scan

Zasilanie
Gwarancja

email, plik, obraz, udzial sieciowy,
Host, FTP, SFTP.

OCR, SharePoint, USB

Co najmniej 40 str./min

Co najmniej 256 poziomy

Co najmniej 1200 x 1200 dpi

Tak

Co najmniej 600 x 600 dpi

Co najmniej Windows®: 10, 8.1,
bitowy

8, 7: 32-bitowy lub 64-

Tak

Sieciowe AC (220-240V); Wtyczka
zasilacza: Wbudowany

europejska; Typ

Co najmniej roczna gwarancja

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie, o ile zostaty uzyte w opisie przedmiotu zamowienia
zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu okreslenia norm i parametrow.
Zamawiaj^cy dopuszcza skfadanie ofert r6wnowaznych.
Dopuszcza sie oferowanie wyta.cznie fabrycznie nowych urza.dzen i elementbw, pochodza.cych
bezposrednio od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy.
Wykonawca zobowia.zany jest wraz z przedmiotem zamowienia dostarczyd; Zamawiaja.cemu
dokumenty (w jezyku polskim) zawieraja.ce specyfikacje techniczna^, instrukcje obsJugi oraz karte
gwarancyjnq lub dokumenty rbwnowazne.
Wykonawca dostarczy urza,dzenia do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2,
z wyja.tkiem kserokopiarek (pkt 5), ktore Wykonawca dostarczy po 1 sztuce do budynkow
Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2, ul. Konarskiego 1-3, w Toruniu przy ul.
Moniuszki 15-21, we Wtocfawku przy Placu Kopernika 1 oraz zapewni instalacje urza.dzeri.

4. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Zamawiaja.cy wymaga realizacji zamowienia w terminie maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia
umowy.

5. WARUNKIUD2IALU W POST^POWANIU

5.1.1 O udzielenie zamowienia mogq sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^ wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5.1.2 W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zambwienia Zamawiaja.cy zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy Pzp wykluczy:

5.1.2.1 wykonawce, ktory nie wykazat braku podstaw wykluczenia;
5.1.2.2wykonawce bedqcego osoba^ fizyczna., ktorego prawomocnie skazano

za przestepstwo:
a) o ktbrym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600
z pozn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z p6zn. zm.),
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b) o charakterze terrorystycznym, o ktbrym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o kt6rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywaja^cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

5.1.2.3 wykonawce, jezeli urzeduja^cego czlonka jego organu zarza.dzaja,cegcv
lub nadzorczego. wspolnika spolki w spotce jawnej lub partnerskiej^lbo
komplementariusza w spofce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o kt6rym mowa
w pkt 13; Wykonawce, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sadu
lub ostateczna. decyzje administracyjna. o zaleganiu z uiszczeniem
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wia.za.ce porozumienie w sprawie sptaty tych
naieznosci;

5.1.2.4 wykonawce, ktbry w wyniku zamierzonego dziatania lub raza.cego
niedbalstwa wprowadzil zamawiaja.cego w Wa.d przy przedstawieniu
informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej ..kryteriami selekcji", lub ktbry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawid wymaganych dokumentbw;

5.1.2.5wykonawce, ktbry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawH
informacje wprowadzaja.ce w bta.d zamawiaja.cego, moga.ce miec istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia

5.1.2.6wykonawce, kt6ry bezprawnie wpfywat lub prdbowat wptyn^c
na czynnosci zamawiaja.cego lub pozyskac informacje poufne, moggce
dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

5.1.2.7 wykonawce, ktbry brat udziat w przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba
wykonujqca prac^ na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowy o swiadczenie ustug, brat udzia* w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze bye wyeltminowane w inny sposbb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

5.1.2.8 wykonawce, kt6ry z innymi wykonawcami zawart porozumienie maja.ce
na celu zaktocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu
o udzielenie zamowienia. co zamawiajqcy jest w stanie wykazac
za pomoca. stosownych srodkow dowodowych;

5.1.2.9 wykonawce beda,cego podmiotem zbiorowym, wobec ktbrego sa.d
orzekl zakaz ubiegania sie o zambwienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba. kary (Dz. U. z 2019 r, poz.
628 z p6zn. zm.);

5.1.2.10 wykonawce, wobec ktbrego orzeczono tytutem srodka
zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

5.1.2.11 wykonawc6w, kt6rzy naleza ĉ do tej samej grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
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i konsumentbw (Dz. U. z 2019 r, poz. 369), ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe, chyba ze wykaza., ze istnieja.ce miedzy nimi
powi^zania nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia.

5.1.3 Dodatkowo, w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiaja^cy przewiduje wykluczenie
Wykonawcy:

5.1.3.1 w stosunku do ktbrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego maja,tku lub sa.d zarzqdzit
likwidacje jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z pozn.
zm.) lub ktbrego upadbsc ogloszono, z wyjajkiem wykonawcy, ktbry po
ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem s$du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majqtku upadtego, chyba ze sa.d zarz^dzit
likwidacje jego maja,tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2019 r, poz. 498 z p6zn. zm.),

5.1.3.2kt6ry naruszyt obowiazki dotycza.ce ptatnosci podatkbw, op^at lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaja.cy
jest w stanie wykazac za pomoca. stosownych srodkow dowodowych, z
wyja.tkiem przypadku, o ktbrym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze
wykonawca dokona* ptatnosci naleznych podatkbw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wia.za.ce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.

6. WYKAZ O6WIADCZEN LUB DOKUMENT6W POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dota.czy£ aktualne na dzieh sktedania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zata.czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu beda.
stanowi6 wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

6.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie o zambwienie przez wykonawc6w oswiadczenie,
o ktbrym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie
o zamowienie.

6.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamiesci
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

6.4 Zamawiaja.cy odstepuje od zqdania od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzieh ztozenia oswiadczeh lub dokumentbw
potwierdzaja^cych brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiaja.cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (wz6r stanowi zata.cznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
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przedstawii dowody, ze powiazania z innym Wykonawca, nie prowadza. do zaktecenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zambwienia.

6.6 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja. przepisy rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze za.da6
Zamawiaja.cy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog$ by6 sktadane {Dz. U. 2016
r, poz. 1126zp6zn. zm.).

- 6.7 Inne dokumenty, ktbre nalezy dota,czyc do oferty:

6.7.1 Formularz oferty - wz6r stanowi zaJa.cznik nr 1 do siwz;

6.7.2 Petnomocnictwo nalezy dot^czyd do oferty, w przypadku, gdy;

6.7.2.1 oferta zostata podpisana przez osob$ reprezentuja^ca.
Wykonawce,

6.7.2.2 oferta zostata podpisana przez jednego ze wsp6lnik6w spotki
cywilnej.
W przypadku, gdy oferta zlozona przez wsp6lnik6w spotki
cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wsp6lnik6w
spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane,

6.7.2.3 Wykonawcy wspblnie ubiegaja. si^ o udzielenie zamdwienia (np.
cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy
ustanawiaja. Petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego
Pelnomocnictwo winno bye ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosi z oryginatem przez notariusza.

7. INFORMACJE O SPOSOB1E POROZUMIEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE
OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE. Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaja.cy i Wykonawcy
moga. przekazywat pisemnie, poczt̂  elektronicznq na adres:
malgorzata,nowickafSwios.bvdgoszcz.pi lub sekretariat@wios.bvdqoszcz.pl lub w formie
faksu na nr 52 376-17-34, z wyja.tkiem oferty oraz oswiadczen i dokumentbw wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zbzenia w wyniku wezwania
o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktbrych ustawodawca przewiduje wylqcznie
form^ pisemnq.
Kazda ze stron na zqdanie drugiej potwierdza niezwlocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.

7.2 Postepowanie oznaczone jest nazw$ ..Dostawa drukarek i urzqdzeh wielofunkcyjnych".
7.3 Znak: WIO6-WP.272.17.2019.
7.4 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywai si?
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na powyzsze oznaczenie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiaja,cy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy beda. zwi^zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta. rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktbrym mowa w punkcie 13.2 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1 Ofertf oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
nalezy sktadac wyta.cznie w formie pisemnej.

10.2 Ofert§ nalezy sporz^dzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odr^cznym. Wymagane specyfikacja. dokumenty lub oswiadczenia
sporzqdzone w jezyku obcym powinny by6 ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10.3 Formularz oferty oraz dokumenty lub oswiadczenia sporzqdzane przez Wykonawce
powinny byd podpisane przez osoby upowaznione do sWadania o^wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisujq osoby, ktorych upowaznienie
do reprezentacji nie wynika z dokumentbw rejestrowych (ewidencyjnych), wymaga sie, aby
Wykonawca do^a.czyt do oferty oryginaJ petnomocnictwa do podpisania oferty lub jego
kopie po&wiadczona. przez notariusza.

10.4 Podpisy ztozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zaia.czonych do niej oswiadczeniach
i dokumentach, powinny umoztiwic identyfikacje osoby sktadaja.cej podpis (musza. bye
czytelne lub opatrzone pieczecia. imiennaj.

10.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

10.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost poprawki byty
parafowane przez osobe podpisuja.ca. oferte.

10.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.8 Wykonawca powinien umiesciC oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w spos6b trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym i oznakowanym w nastepuj^cy sposbb:

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Oferta na dostaw? drukarek i urzqdzeri wielofunkcyjnych
nr WIO&-WP.272.17.2019

nie otwierac przed 8.11.2019 r. godz. 12.00

Na kopercie nalezy poda6 nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi6 zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaj^cemu po terminie.
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109 Tajemnica przedsiebiorstwa

10.9.1 Zamawiaja.cy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne sa. jawne i podlegaja, udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjajkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz.1010), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze
nie mog$ one bye udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowia.
tajemnice przedsiebiorstwa.

10.9.2 Zamawiaja^cy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
..tajemnica przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, kt6re informacje
stanowia. tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajqcy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i
zaswiadczenia oraz informacje sktadane w trakcie postepowania sa. jawne bez
zastrzezert.

10.9.3 Zamawiaja.cy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp., a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowic beda. tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za
skuteczne wyta.cznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrze±enia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia. tajemnice przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty

10.10.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja. wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zarbwno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaja. formy pisemnej. Zmiany dotycza.ce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam spos6b co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w kt6rym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc
napisem "ZMIANA".

10.10.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane i zaadresowane w
ten sam spos6b jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktbrym jest przekazywane to
powiadomienie nalezy opatrzyc napisem "WYCOFANIE".

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferte nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiaja.cego przy ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
w sekretariacie - pok. nr 22,1 pietro.

11.2Termin sktadania ofert upfywa wdniu 8.11.2019 r., godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 8.11.2019 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja.cego przy
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 33, II pietro.

11.4 Otwarcie ofert jest jawne.
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11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy odczyta informacje, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

11.6 Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie www.wios.bydgoszcz.pl
informacje dotycza.ce:

12.6.1 kwoty, jaka. zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia;

12.6.2 firm oraz adresdw wykonawcbw, ktbrzy ztozyli oferty w terminie;

12.6.3 ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw ptetnosci zawartych
w ofertach.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena oferty oznacza cene brutto (zawiera podatek VAT).

12.2 Cene oferty wykonawca podaje w ztotych polskich z doktadnoscia, co do grosza.

12.3 Umowa bedzie zawarta z cena. wyrazonq w ztotych polskich i rozliczana w ztotych polskich.

12.4 Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia w cenie wszystkich koszt6w niezbednych do
wykonania przedmiotu zambwienia, w tym koszty transportu, dostawy do budynkbw
Zamawiaja.cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2, ul. Konarskiego 1-3, w Toruniu przy
ul. Moniuszki 15-21, we Wtoctawku przy Placu Kopernika 1 oraz instalacji urza.dzen.

.12.5Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktbrej wybbr prowadzitby do powstania
u Zamawiaj^cego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarbw i
uslug, Zamawiaja_cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktory miatby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajqc oferte, informuje Zamawiaja.cego, ze wybbr jego oferty bedzie
prowadzic do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru, ktbrego dostawa bedzie prowadzid do jego powstania, oraz wskazuja.c jego wartosc bez
kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERI6W, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAt PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI6W I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy ocenie ofert Zamawiaja.cy bedzie sie kierowat nastepuj^cymi kryteriami:

1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 60 %

2) okres gwarancji - znaczenie kryterium 20 %

3) termin realizacji - znaczenie kryterium 20 %

Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji i terminu
realizacji w oparciu o nastepuja_cy algorytm:

O = K1 + K2 + K3
gdzie:
O - oferta
K1 - liczba punktbw przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktbw przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji
K3 - liczba punktbw przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

W kryterium cena (K1) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:
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cena oferty najnizszej

liczba punktbw oferty ocenianej = --------------------- x 60% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium okres gwarancji (K2) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepujqcym wzorem:
. ' '

okres gwarancji
oferty ocenianej
(w miesi^cach)

liczba punktbw oferty ocenianej = -------------------------- x 20 % x 100

najdtuzszy okres gwarancji
sposr6d ztozonych ofert

(w miesiqcach)

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesi^cy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami
niniejszej siwz. Jezeli wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu
gdzie nalezy wpisac okres gwarancji, wowczas Zamawiaja.cy uzna, ze okres gwarancji wynosi 12
miesiecy.

W kryterium termin realizacji (K3) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepujqcym wzorem:

Najkrbtszy termin realizacji
sposrbd ztozonych ofert

liczba punktow oferty ocenianej = x 20 % x 100

termin realizacji
oferty ocenianej

Maksymalny termin realizacji zamowienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy.

Jezeli wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu gdzie nale±y
wpisa6 termin realizacji, wbwczas Zamawiajqcy uzna, ze termin ten wynosi 21 dni.

~14. FORMALNO^CI, JAKIE NALEZY DOPELNlC W CELU 2AWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawcq, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejszq w rozumieniu ustawy Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogblnymi warunkami umowy, ktbre stanowi^ zat^cznik nr 5
do niniejszej SIWZ.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca b§da,cy osob$ fizycznq
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym rejestrze
(ewidencji), wymagane bedzie ztozenie petnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z petnomocnictwa dot^czonego do oferty.

14.3 W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiaja.cy bedzie m6gt wybrad oferte najkorzystniejszq sposr6d
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pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzq
przestanki uniewaznienia postepowania, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiaja,cy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieh
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej:

15.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwiqzanych z dzialaniem sity wyzszej np.
wystapienia zdarzenia losowego wywotenego przez czynniki zewnetrzne, ktbrego nie
mozna byto przewidziec, w szczegblnosci zagrazaja^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in. zmiany
zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji ttp.

15.1.2 W przypadku wystqpienia problembw finansowych po stronie Zamawiaja.cego
z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyd m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.3 W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawce
asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt
uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiaja.cego od realizacji czesci zambwienia
i zwia,zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zambwienia,
pod warunkiem wyst^pienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajqcy nie mogt
przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktore powoduj^, ze wykonanie
przedmiotu zam6wienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany terminu
wykonania zambwienia powodowatoby dla Zamawtaja.cego niekorzystne skutki z uwagi
na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiazane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkow.

15.2 Nie stanowia. istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp w szczegolnosci
zmiany:
15.2.1 danych teleadresowych,
15.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osbb reprezentujqcych strony,
15.2.3 oczywiste omytki pisarskie.

15.3 Zmiany, o ktbrych mowa w pkt 15.1 dokonywane beda. w drodze porozumienia stron w formie
aneksu do umowy.

16. POUCZENIE O 6RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMbWIENlA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponibsl lub moze poniesd szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiaja.cego przepisow
ustawy Pzp, przystuguja. srodki ochrony prawnej szczegolowo opisane w art. 179-198g ustawy
Pzp.
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16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwofanie przysluguje wyJa^cznie wobec czynnosci:

16.2.1 okreslenia warunkbw udziatu w postepowaniu;

16.2.2. wykluczenia odwotuja^cego z postepowania o udzielenie zambwienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwotujqcego;

16.2.4 opisu przedmiotu zambwienia;

16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
•r16.2 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo,,-;. •:,

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rbwnowaznego srodka, spetniajqcego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.

16.3 Wykonawca wnosza.cy odwotanie przesyta kopie odwotania Zamawiaja.cemu przed up+ywem
termmu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego trescia
przed upfywem tego terminu.

16.4 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowab
Zamawiaja^cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, na ktbre nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

17. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwia,zku z przetwarzaniem dapych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] ..RODO",
informuje, ze:

19.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewbdzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

19.2 inspektor ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska jest
dostepny pod nr tel. 52 376-17-37, kontakt: iodfSiwios.bvdqoszcz.pi.;

19.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^da. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwia.zanym z postepowaniem o udzielenie zambwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Nazwa zamdwienia: dostawa drukarek i urzadzeri
wielofunkcvinych. nr postepowania: WIO6-WP.272.17.2019;

19.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

19.5 Pani/Pana dane osobowe beda. przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zambwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

19.6 obowiazek podania przez Pania./Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycza^cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwia.zanym
z udzia*em w postepowaniu o udzielenie zambwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaj$ z ustawy Pzp;

19.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w sposbb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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19.8 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
- na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkbw, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ±e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

19.9 nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwia.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

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

" Wyja£nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ant zmiana. postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokoiu orazjego zafa_cznik6w.

WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa czionkowskiego.

Zata^czniki do SIWZ:

Zata.cznik nr 1 - wzbr Formularza oferty
Zatqcznik nr 2 - wzbr oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zata^cznik nr 3 - wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitatowej
Zata.cznik nr 4 - Ogblne Warunki Umowy
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Zaia.cznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

Zamawiaj^cy: INSPEKCJA OCHRONY &RODOWISKA
WOJEWCDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ..Dostawa drukarek i urzadzeri wielofunkcyjnych"

Nazwa wykonawcy:

Adres:

NIP: e-mail:

telefon: . telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawe drukarek i urzadzeh
wielofunkcvinvch oswiadczam/v. ze:

1. sMadam/y oferte na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowiazuje/my sie do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Ogolnych warunkach umowy" za kwote;

cena brutto z\: )

gwarancja: m-cy (min. 12 m-cy)

termin dostawy dni (maks.21 dni)

2. Oswiadczam, ze nast̂ puja.ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia,zanych niniejsza. oferta, na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
uptywu terminu sktadania ofert.

3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowia,zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

4. Jestem matym/srednim przedsiebiorca; TAK/NIE****

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia. imienna.)



rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6bfizycznych wzwia.zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporza,dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

**" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiqzku infonnacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skJada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

"** NIEPOTRZEBNESKRE6LIC



Zata,cznik nr 2 do siwz
WIOS-WP.272.17.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepuja.c do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ..Dostawe drukarek i urzadzeh

wielofunkcvinych prowadzonego przez INSPEKCJE, OCHRONY SRODOWISKA WOJEW6DZKI

INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

oswiadczam(y), ze:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zambwien publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1986 z pozn. zm.), dalej zwanej ustawa. Pzp

2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

SIE.WYKONAWCA;

3. Oswiadczam, ±e nast?puja.cy/e podmiot/y, na kt6rego/ych zasoby powoluje si^ wniniejszym

postepowaniu, tj.:

(podac peJna_ nazwe/firme, adres, a takie wzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/jg_ wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB^DACEGO PODM1OTEM, NA KT6REGO ZASOBY• *.• >, $*' t. ,'

4. Oswiadczam, ze nast^puja.cy/e podmiot/y, b§da_cy/e podwykonawca./ami:

1

2

3
{podac petna, nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/3 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^ imiennq)

dn.



WIC&-WP.272.17.2019 Zatqcznik nr 3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAtOWEJ

Przystf puja^c do poste.powania o udzielenie zamowienie publicznego na Dostawe, drukarek i
urza.dzeh wielofunkcyjnych" prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY &RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY &RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2,
85-018 Bydgoszcz, w imieniu

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

oswiadczam. ze podmiot, ktory reprezentuje.:

L nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieh

publicznych z innym Wykonawcy, ktbry ztozyl odr^bna. oferty w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

D nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieh

publicznych z innym Wykonawca., ktory ztozyt odr§bnq ofert§ w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcow, ktorzy nalezy do tej samej grupy kapitalowej i ztozyli odrebne oferty w postepowaniu)

nalezy zaznaczyc wtasciwy kwadrat

dn

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczfciq imienngj

*Przez grup$ kapitafowq rozumie si§ wszystkich przedsi$biorcow, ktorzy $3 kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsi$biorc$, w tym rowniez tego przedsigbiorce - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2019 r, poz. 369).
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
1 . Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa:

1) urza.dzeniadrukuja.ee,
2) urza.dzenia wielofunkcyjne,
3) skanery,

zwane dalej ta_cznie urza.dzeniami.
2. Szczegotowy wykaz urza_dzen zawiera zala.cznik do niniejszej umowy.

§2

1. Sprzedawca zobowia_zuje si$ dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupuja_cego w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2 w terminie ..... dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy (zgodnie z zapisami w siwz).

2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.

§3

1 . Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi .................. zl (stownie:

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowia.zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1 ,
2) obowia.zuja.cy podatek VAT.

3. Kupuja.cy zobowia_zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa
w ust. 1, na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru,
o ktorym mowa w §2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Kupuja.cego, przelewem na rachunek bankowy podany
na tej fakturze.

4. Dniem zaptaty b^dzie dzieh obciqzenia rachunku Kupuj^cego.
5. Sprzedawca zobowig,zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia.zanych z wystawiona, dla Kupuja_cego faktura. VAT oraz do zaptety
Kupuj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP

§4

1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i
wolny od wad.

2. Sprzedawca udziela Kupuja.cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu r^kojmi, gwarancji
dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesifcy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna si§ w dniu podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa
w §2 ust. 2.

§5

1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,
Sprzedawca zobowia_zuje si§ do zaptety na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.



2. Sprzedawca zobowiqzany jest do uiszczenia na rzecz Kupuja.cego kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce obowi^zkow, o ktorych mowa w §2 ust.1.

3. Kupujacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkod^ przewyzszaja.c^ wysokosc kar
umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potra.cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja.cej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa
pahstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Kupuja.cy moze odsta.pic od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za.dac wyta.cznie zaptaty
naleznej mu z tytutu wykonania cz^sci umowy.

§7

Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maj^ odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie wiasciwego rzeczowo sa.du
w Bydgoszczy.

§9

Umow$ sporzqdzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, dwa dla Kupuja.cego i jeden
dla Sprzedawcy.

. . .„ ...Liitul'rawncgo


