MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 3 grudnia 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i
faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach
granicznych” (znak sprawy: BOU-IV.272.60.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 , poz. 1986), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do
zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:
Pytanie:
Jakiego materiału eksploatacyjnego oczekuje Zamawiający. Proszę o wskazanie poprawnej nazwy
drukarki i koloru lub podanie symbolu tuszu.
30 TONER

HP/MODEL 470 OFFICE JET

szt.

2

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedmiotowa pozycja dotycząca następującego materiału eksploatacyjnego
otrzymuje brzmienie:


HP-338 czarny – toner, szt. 2



HP-343 kolorowy – toner, szt. 2.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1. Rozdział XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ XII.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
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2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała
łącznie najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium oceny ofert

Liczba
punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego
kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0
do 58.
Najwyższą liczbę punktów – 58, otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a
pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:

max. 58

najniższa łączna cena brutto zamówienia
-------------------------------------------------------x 58 pkt = liczba punktów oferty
ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

Oryginalne materiały eksploatacyjne:
Za każdy zaoferowany oryginalny materiał eksploatacyjny
wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:






























Brother HL5340D – toner – 0,5 pkt
Brother HL5340D – bęben – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – bęben – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – bęben – 0,5 pkt
Brother MFCL2720DW – toner – 0,5 pkt pkt
Brother MFCL2720DW – bęben – 0,5 pkt
Brother HL2130 – toner – 0,5 pkt
Brother HL2130 – bęben – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – bęben – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – bęben – 0,5 pkt
CANON / MODEL L290 – toner – 0,5 pkt
Canon IR 1024 IF - bęben+toner – 0,5 pkt
Canon telefax L140 – toner – 0,5 pkt
Canon NP. 6317 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 -toner – 0,5 pkt
Epson L810 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 – toner – 0,5 pkt
HP-OfficeJet100 Mobile – toner – 0,5 pkt
HP-OfficeJet100 Mobile – toner – 0,5 pkt

max. 42
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HP-338 czarny – toner – 0,5 pkt
HP-343 kolorowy – toner – 0,5 pkt
HP M432 DN - toner CF 226XC – 0,5 pkt
HP M476DN - toner HP LAS CF380XC Czarny – 0,5 pkt
HP M476DN - toner HP LAS CF381AC CYAN – 0,5 pkt
HP M476DN - toner HP LAS CF382AC Yellow – 0,5 pkt
HP M476DN - toner HP LAS CF383AC Magenta – 0,5 pkt
HP Laser Jet Pro M402dn – toner – 0,5 pkt
HP Laser Jet P1005 - bęben+toner – 0,5 pkt
Konica Minolta BizHub284e – toner – 0,5 pkt
Konica Minolta BizHub284e – bęben – 0,5 pkt
Konica Minolta Bizhup 224e Model DF 624 – toner – 0,5 pkt
Konica Minolta Poge Pro 1350 W – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS-1128 MFP – bęben – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – bęben – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – developer – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS1028 – toner – 0,5 pkt
Kyocera Mita KM 2560 – toner – 0,5 pkt
Kyocera Mita KM 2560 – bęben – 0,5 pkt
KYOCERA / MODEL FS 1128MFP – toner – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn - toner TK-590M Magenta – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn - toner TK-590C Cyan – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn - toner TK-590Y Yellow – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn - toner TK-590B Black – 0,5 pkt
Lexmark MX 710de – toner – 0,5 pkt
Lexmark MX 710de – bęben – 0,5 pkt
Lexmark MS310DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark MS310DN – bęben – 0,5 pkt
Lexmark E260DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark X658DTFE – toner – 0,5 pkt
Lexmark MS810DN,MS811DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark MS810DN,MS811DN – bęben – 0,5 pkt
Lexmark X364dn - toner – 0,5 pkt
Lexmark X364dn – bęben – 0,5 pkt
Lexmark T652dn – toner – 0,5 pkt
Lexmark C736dn - toner(czarny) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn - toner(cyan) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn - toner(magenta) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn - toner(żółty) – 0,5 pkt
Xerox Phaser 3610 – toner – 0,5 pkt
Xerox Phaser 3610 – bęben – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox C7030 - bęben 113R00780(cyan,magenta,yellow,black) –
0,5 pkt
Xerox C7030 - toner 106R03745(black) – 0,5 pkt
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xerox C7030 - toner 106R03748(cyan) – 0,5 pkt
Xerox C7030 - toner 106R03747(magenta) – 0,5 pkt
Xerox C7030 - toner 106R03746(yellow) – 0,5 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku wprowadzonej modyfikacji dokonuje zmiany
załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Zestawienie asortymentowo-cenowe”,
które przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 , poz. 1986), uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1. W rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się punkt 15. o następującym
brzmieniu:

15.Zamawiający prosi o załączenie do oferty edytowalnej wersji załącznika
asortymentowo – cenowego w postaci xls. na płycie CD. Wyżej wymienione
zestawienie stanowi jedynie ułatwienie w procesie oceny oferty. Nie załączenie ww.
dokumentu w formie edytowalnej nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia
oferty.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany załącznika nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – „Formularz ofertowy”, które przyjmuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem do niniejszego pisma.

2. Rozdział IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz
oznaczonej w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.60.2018 – zakup oraz dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów z przeznaczeniem dla służb
wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach granicznych.
Nie otwierać przed 07.12.2018. przed godz. 10:00.
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3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w
terminie do dnia 07.12.2018 do godz. 09:00.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
3. Rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące
brzmienie:
ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 07.12.2018 o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
4. Rozdział Va zostaje usunięty ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Jarosław Szajner
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BOU-IV.272.60.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisana/y/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnioną/ym/do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.60.2018 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w trybie przetargu
nieograniczonego „Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i
faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach
granicznych”
składam/składamy niniejszą ofertę:
KRYTERIUM I: CENA:
Łączna cena brutto zamówienia (suma pozycji od do z zestawienia asortymentowo-cenowego)
…………………………………. zł
Wykonawca musi załączyć do oferty zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu umowy,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Nie załączenie
przedmiotowego zestawienia do oferty skutkować będzie jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1
p. 2 ustawy.
Zamawiający prosi również o załączenie do oferty edytowalnej wersji Formularza asortymentowo –
cenowego w postaci xls. na płycie CD.
KRYTERIUM II: ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Zamawiający przyzna punkty na podstawie wskazań wykonawcy w zestawieniu asortymentowo –
cenowym, w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli w rozdziale XII SIWZ.
Brak zaznaczenia TAK/NIE lub zaznaczenie obydwu możliwości będzie traktowane jako odpowiedź NIE
(tj. zaoferowanie nieoryginalnego materiału eksploatacyjnego) i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt.
dla danego materiału eksploatacyjnego.
W wykazie asortymentowo-cenowym Zamawiający żąda w przypadku produktów kompatybilnych
wskazania producenta i modelu. Nie wskazanie nazwy producenta czy modelu skutkować będzie
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odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. Wymóg wskazania producenta i modelu nie dotyczy
produktów oryginalnych.
OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.60.2018.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy/ się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr
BOU-IV.272.60.2018, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych
zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związaną/ego/ych/niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
8. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do
oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
10.Oświadczam, że wypełniłam/em/iliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.
11.Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale
podwykonawców3, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy / firmy podwykonawców o ile są znane)

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

1

rozporządzenie 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)
2
w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3

Niepotrzebne skreślić.
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