
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby PODGiK w Otwocku wraz z
dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie

obsługi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Otwocki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-
otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby PODGiK w Otwocku wraz z
dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51ff739c-4911-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00275560/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 09:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001754/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51ff739c-4911-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.powiat-
otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl 
http://www.soldea.pl epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji
elektronicznej EPZ pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ Ofertę składa się tylko za
pośrednictwem platformy EPZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@powiat-otwocki.pl . Wejście na platformę poprzez
link:https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl. Wykonawca
zamierzający korzystać z platformy EPZ zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi instrukcjami
użytkowników platformy EPZ dostępnym pod adresem; https://www.soldea.pl/epz/epz/regulamin/php.
Sposób korzystania z platformy EPZ został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz zamieszczonych na
platformie filmikach instruktażowych dostępny po zalogowaniu się do platformy. Za pomocą tego
kanału komunikacji elektronicznej Wykonawca składa ofertę, formularz cenowy, oświadczenia o
niewykluczeniu, wraz ew. pełnomocnictwem. Aktualne wymagania techniczne związane z
korzystaniem z Platformy EPZ wskazane są na stronie internetowej logowania i
rejestracji Platformy pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ System operacyjny
Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: Windows 7 nie jest wspierany od 14
stycznia 2020.Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari,w
aktualnych wersjach.2 Włączona obsługa kodu JavaScript 3.Sprawne połączenie internetowe, upload
min.2Mb/s. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB w formatach w
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów , o
których mowa w art. 66 ust 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
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Maksymalny rozmiar pojedynczego plik, który można załączyć na Platformie EZP to 20 MB. Jeżeli plik
podpisany jest podpisem zaufanym to wielkość pliku łącznie z podpisem nie może przekraczać 10 MB.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć
dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w zał nr 2 do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Za pośrednictwem platformy EPZ można przesyłać wiele
pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plików archiwum ZIP zawierający wiele pojedynczych
plików, w tym wypadku w dowolnym formacie. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania za
pomocą maila: zamowienia@powiat-otwocki.pl. Szczegółowe informacje dotyczące informacji o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami opisane są w Rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki z siedzibą w Otwocku Górna 13;
05-400 Otwock
• Administrator wyznaczył inspektora, Panią Darię Barnicką, mail: iod@powiat-otwocki.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie,
np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie wskazanym w ogłoszeniu.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 , art 74 ustawy z dnia11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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rozporządzenia 206/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez
osobę , której dane osobowe dotyczą z uprawnieniami do sprostowania lub uzupełnienia o których
mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania , o którym mowa w art.18 ust1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAI.272.1.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 182601,63 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 46341,47
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów
eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi . Ploter -1
szt typ kolorowy , atramentowy Szczegółowy opis stanowi załącznik do SWZ. Przedmiot dostawy
ma być: fabrycznie nowy, oznakowany, sprawny technicznie, bezpieczny, gotowy do pracy,
kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria,przewody, kable niezbędne do jego instalacji i
użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na k własny koszt
przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za
dostarczony asortyment w czasie transportu, a w przypadku uszkodzeń ponosi pełną
odpowiedzialność za powstałe szkody.
Materiały eksploatacyjne do Plotera . Zamawiający wymaga dostarczenia wolnego od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowego, nieregenowanego zestawu tuszy o pojemności min
500 ml każdy. zestaw tuszy powinien zawierać minimum 5 tuszy po jednym , każdy w innym
kolorze min. 500 ml każdy. Wymaga się żeby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały
termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca gwarantuje , że
zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatycyjnych nie
spowoduje utraty gwarancji na urządzeniach do których są przeznaczone. Wykonawca bierze na
siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń Zamawiającego powstałe w wyniku
niewłaściwej jakości dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych. W przypadku
uszkodzenia urządzenia spowodowanego zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych
dostarczonych przez Wykonawce , Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy serwisowi
urządzenia drukującego. W przypadku stwierdzenia przez serwis że powodem uszkodzenia
urządzenia jest stosowany materiał eksploatacyjny, całkowitym kosztem przywrócenia
sprawności urządzenia ( tj. kosztem wykonania ekspertyzy, kosztem transportu uszkodzonego
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urządzenia oraz kosztami wymienionych części i i naprawy) zostanie obciążony Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
posiadających tzw. pojemności startowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy
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co do pojedynczego wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą
solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.. Dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnictwa powinien zawierać wskazane postępowanie o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W#szelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako
pełnomocnik. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art 108 ust1 ustawy Pzp.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą na trzy dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są
zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 
1 określenie celu gospodarczego, 
2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
3. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, 
4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z
Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości, 
5. solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu
zamówienia, 
6. solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im 
przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z
Zamawiającym Umowy; 
7. określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego
Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz
Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim
członkiem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Poza innymi
przypadkami wymienionymi w ustawie, zgodnie z art 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określonych w Rozdziale XXX SWZ oraz w
Projektowanych Postanowieniach Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00275560/01 z dnia 2021-11-19

2021-11-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy



s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00275560/01 z dnia 2021-11-19

2021-11-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
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