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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 – 222 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 130 650 380,00 zł, kapitale wpłaconym w 
wysokości 130 650 380,00 zł oraz posiadająca NIP 525-000-10-90.

Warszawa, dnia  09.09.2019 r.

 Specyfikacja zawiera 5 ponumerowanych stron.

PWPW S.A. / Specyfikacja IWZ nr:   NT-230-9-27/19   z dnia  09.09.2019 r.

POSTĘPOWANIE NA ZAKUP DRUKAREK I CZYTNIKÓW.

 1.Postępowanie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wymagań niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni dalej 
SIWZ.

  2.Postępowanie obejmuje następujące istotne etapy: 

Etap I 

Etap pierwszy obejmuje złożenie ofert wstępnych przez Oferentów, którzy w odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w 
postępowaniu otrzymali niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty podlegać będą ocenie formalnej, merytorycznej i 
handlowej. 
 
Etap II
Dostawcy, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem formalnym, merytorycznym i handlowym, zostaną zaproszeni do 
prowadzenia uzgodnień technicznych i negocjacji handlowych. Termin składania ofert ostatecznych zostanie podany w terminie 
późniejszym.

 3.Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579, z późn. zm.)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup:
- Drukarka Zebra ZT600 - 1szt,
- SD460 Datacard - 1szt,
- Czytnik wielokanałowy - 1szt,
- Czytnik RFID UHF Bluetooth - 1szt,
- Czytnik ręczny - MC9200 Zebra - 1szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w załączniku nr 1 pt. "Specyfikacja zakupowa" do niniejszej 
specyfikacji.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w możliwie najkrótszym terminie.
2. Miejscem wykonania Zamówienia jest PWPW S.A. w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest akceptacja warunków niniejszej SIWZ.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Dostawców lub Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując 
zamówienia złożonego przez PWPW S.A. lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia 
wszczęcia postępowania;
2. Dostawców lub Wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, o których powzięto informację, że działają 
z naruszeniem prawa, są nierzetelne lub mało wiarygodne;
3. Dostawców lub Wykonawców, w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez nich informacje istotne w sprawie 
są nieprawdziwe;

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

IV. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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4. Dostawców lub Wykonawców, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, które zostały prawomocnie skazane 
za przestępstwo: 
a) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
b) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), 
c) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
d) przekupstwa, 
e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
f)  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązany jest złożyć oświadczenia, iż:
(złożenie niniejszych oświadczeń jest rozumiane jako warunek dopuszczający do udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, 
niezłożenie oświadczeń stanowić będzie o odrzuceniu oferty Wykonawcy)
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, jak 
również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania 
zamówienia.
3. Aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo:
a) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
b) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2064 z późn. Zm.),
c) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
d) przekupstwa,
e) przeciwko obrotowi gospodarczemu,
f) skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego.
4. Nie podlega wykluczeniu według pkt IV SIWZ.
5. Spełnia/nie spełnia warunki dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
6. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku akceptacji pod względem technicznym jego 
oferty, przedstawi dokumenty potwierdzające wiarygodność gospodarczą (oświadczenia, certyfikaty lub inne).
7. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych Zamawiającego oraz 
innych,które pozyska w trakcie przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez zgody Zamawiającego 
mogłoby narazić go na szkody (zobowiązanie to obejmuje również pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, w trakcie 
przygotowywania oferty, jak też po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia).
8. Zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt II niniejszej SIWZ, a cena zwarta w składanej ofercie 
obejmuje wszystkie nakłady i prace konieczne do właściwego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z przepisami prawa i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
9. W przypadku przyjęcia jego oferty do realizacji, przestrzegał będzie obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów, 
w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz BHP i ochrony środowiska.
10. Akceptuje bezwarunkowo niniejszą SIWZ.
11. Przedmiot oferty Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania techniczne zamówienia określone w niniejszej SIWZ.
12. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia co najmniej zgodnie z terminem dostawy określonym w niniejszej SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD DOSTAWCY

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
DOKUMENTÓW

VII. WADIUM

1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.) Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formie pisemnej, chyba że Zamawiający dopuści inną formę (np. e-mail). 
2. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: Konrad Kopikowski, tel. 22 235 2184, e-mail k.kopikowski@pwpw.pl
4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Pytania Wykonawców mogą mieć 
formę e-mailową.
5. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego z podaniem tematu postępowania lub nr SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi do niniejszego postępowania na pytania, które zostaną przysłane do 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert (pkt X SIWZ).
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej 
specyfikacji. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną opublikowane w miejscu publikacji niniejszej SIWZ.
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1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
.

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z 
wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawców do wszystkich wymogów zawartych w niniejszej specyfikacji, jak również 
żąda doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, działającego z najwyższą 
starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne.
3. Wykonawcy są odpowiedzialni za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego wykonania 
zamówienia.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub innym dopuszczonym przez Zamawiającego, trwałą i czytelną techniką. 
6. Każdy z Wykonawców może złożyć na danym etapie postępowania tylko jedną ofertę.
7. Dopuszczalne są oferty częściowe lub wariantowe.
8. W przypadku składania ofert częściowych należy  w ofercie wycenić oddzielnie wszyskie elementy składowe oferty wydzielone w 
specyfikacji zakupowej.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie z oferty, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru albo ewidencji bądź przez osobę umocowaną przez osoby 
uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
10. Wykonawca może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu 
składania ofert.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł 
z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.
12. Treść oferty powinna  zawierać:
  1) wysokość ceny netto i brutto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
  2) proponowane warunki płatności,
  3) termin wykonania zamówienia,
  4) przewidywane rozwiązania techniczne i materiałowe, 
  5) miejsce realizacji zamówienia,
  6) okres i warunki gwarancji udzielanej na wykonany przedmiot zamówienia spełniające co najmniej wymagania określone w 
Specyfikacji technicznej wg Załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji,
  7) akceptację Projektu Umowy, jeżeli jest częścią SIWZ,
  8) akceptację Ogólnych Warunków Zakupów (Załącznik nr. 2 do niniejszej specyfikacji)
13. Załączniki do oferty:
  1) aktualny (nie starszy niż 3-miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji,
  2) oświadczenie Wykonawcy wskazane w pkt V niniejszej specyfikacji.

 1.Oferty w wersji papierowej należy składać do 16.09.2019 do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie na następujący adres: 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. R. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, Biuro BN, osoba kontaktowa: Konrad 
Kopikowski.
Koperta powinna zostać opatrzona opisem: 
Postępowanie zakupowe nr NT-230-9-27/19 na zakup wyposażenia laboratorów badawczych.
lub
w wersji elektronicznej ofertę zahasłowaną należy przesłać w ww. terminie na adres e-mail: k.kopikowski@pwpw.pl.
Hasło do zakodowanego pliku należy wysłać w terminie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 09:00 na adres e-mail: k.kopikowski@pwpw.pl.
Uwaga: hasło powinno być wysłane po terminie składania ofert czyli od dnia 16.09.2019 r. po godz. 14:00.

 2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub innych osób pośredniczących w przekazywaniu 
przesyłki.

 3.Oferty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI. PRZYJĘCIE OFERTY

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Przyjęcie oferty przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy następuje w formie zamówienia lub pisemnego oświadczenia złożonego 
wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego wskazującego jednoznacznie na przyjęcie jego oferty, mającego miejsce po zakończeniu 
wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych w postępowaniu (w tym uzyskaniu opinii lub zgód korporacyjnych 
wymaganych Statutem PWPW S.A.).
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1. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.
2. Cena musi być podana w PLN w wysokości netto i brutto rozdzielnie dla każdej z wydzielonych części oferty wyszczególnionych w 
Specyfikacji zakupowej (opisanej w Rozdz. II SIWZ) oraz łącznie dla całej oferty.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagania formalne i techniczne, kierując się 
kryterium: cena - 100%.
2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej, a wniesione przez Wykonawców odwołania itp. Zamawiający może pozostawić 
bez rozpatrzenia.

1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zawarcia zamówienia lub umowy 
dotyczącej realizacji zamówienia.
2. Zamówienie lub umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie 
związania ofertą.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy o treści zgodnej ze Standardowym projektem umowy, o 
ile projekt ten stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień roboczy 
opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

1. W przypadku, gdy nabywane maszyny/urządzenia podczas ich eksploatacji, prac remontowych lub konserwacyjnych mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko, w szczególności zaś, jeżeli do ich eksploatacji lub utrzymania w ruchu niezbędne są 
jakiekolwiek substancje lub preparaty niebezpieczne w świetle rozumienia obowiązującej ustawy, Wykonawca zobowiązany jest ujawnić 
powyższe przed podpisaniem umowy. 
2. Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy przedstawiona zostanie polityka ZSZ Zamawiającego, w tym wymagania środowiskowe 
oraz zidentyfikowane aspekty środowiskowe związane z realizacją kontraktu, celem weryfikacji oraz zidentyfikowania przez Wykonawcę 
potencjalnych aspektów pośrednich. W przypadku, jeżeli Wykonawca podczas montażu maszyny będzie wytwarzał odpady, na których 
wytwarzanie niezbędne jest zezwolenie, zezwolenie takie musi być okazane przed wejściem Wykonawcy na teren Zamawiającego. 
Informacje o negatywnym wpływie na środowisko lub szczególne zagrożenie warunków BHP muszą być ujawnione przez Wykonawcę 
w formie pisemnej już na etapie oferty. Odpowiednie zapisy i uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dotyczące spełnienia 
przez nabywane maszyny/urządzenia wymagań prawnych w tym środowiskowych i BHP znajdą się w treści umowy.
3. Jeżeli umowa przewiduje, że pracownicy Wykonawcy lub jego podwykonawcy będą wykonywali jakiekolwiek prace na terenie 
Zamawiającego, Wykonawca lub jego podwykonawcy są zobowiązani do udokumentowanego poinformowania pracowników 
wyznaczonych do realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego o:
  1) obowiązywaniu u Zamawiającego systemu zarządzania ZSZ, w szczególności zaś polityki środowiskowej, która wymaga m.in. aby 
nasz wpływ na środowisko naturalne był zidentyfikowany (poprzez ustalenie aspektów środowiskowych, w tym aspektów pośrednich) 
oraz stale optymalizowany,
  2) postanowieniach dotyczących ochrony środowiska i BHP, zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na mocy 
której pracownicy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonują pracę na terenie Zamawiającego,
  3) zidentyfikowanych aspektach środowiskowych związanych z wykonywaniem umowy na rzecz Zamawiającego ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów pośrednich - związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy na rzecz Zamawiającego przez pracowników 
Wykonawcy lub jego podwykonawców,
  4) obowiązku poinformowania odpowiednich służb odpowiedzialnych u Zamawiającego za ochronę środowiska i BHP, w każdym 
przypadku stwierdzenia niezidentyfikowanego uprzednio negatywnego wpływu na środowisko lub działania niezgodnego z przepisami 
BHP,
  5) prawie do informowania przez każdego pracownika Wykonawcy lub jego podwykonawców służb Zamawiającego odpowiedzialnych 
za ochronę środowiska i BHP  tj. Zespołu Ochrony Środowiska - tel. 22 235 23 89 lub Działu BHP - tel. 22 235 2249 z pominięciem 
osoby  odpowiedzialnej w PWPW S.A. za udostępnienie terenu prac.
4. Odpowiednie postanowienia, o których mowa w ust. 3, zawarte w zamówieniu lub umowie nie zobowiązują Wykonawców 
lub ich podwykonawców do przekazania do Zamawiającego stosownego oświadczenia swoich pracowników przed rozpoczęciem prac, 
ale wymagają, aby Sprzedający uprzednio posiadał oraz dostarczył oświadczenie na każde życzenie PWPW S.A. Wszystkie powyższe 
postanowienia obowiązują również podwykonawców wybranego wykonawcy.
5. Baterie i akumulatory dostarczane jako części składowe urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/66/WE w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w zakresie zawartości rtęci i kadmu. Wykonawca złoży w przypadku 
ich dostawy stosowne oświadczenie.

1. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do:
  1) zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści niniejszej specyfikacji,
  2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru i przyjęcia którejkolwiek z ofert,
  3) unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny.

XIII. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY

XIV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

XV. WYMAGANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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 Specyfikacja zawiera 5 ponumerowanych stron.
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POSTĘPOWANIE NA ZAKUP DRUKAREK I CZYTNIKÓW.

2. Warunki niniejszej specyfikacji obowiązują na równych prawach wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunki handlowe Wykonawcy obowiązują tylko wtedy, gdy w niniejszym postępowaniu zostały przez Zamawiającego wyraźnie 
przyjęte w formie pisemnej.
4. Zamawiający informuje, że na terenie jego obiektów obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania w zakresie jakości wyrobów 
i usług, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                                                                                                
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja zakupowa.
2. Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Zakupów.
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty.
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