
Główny Urząd Statystyczny: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do

urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, krajowy numer identyfikacyjny

33150100017000, ul. Al. Niepodległości 208 , 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 608 36 00, e-mail m.brzychcy@stat.gov.pl, faks 226 083 189.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz
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materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu

Statystycznego

Numer referencyjny: 4/DB/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy tuszy, tonerów oraz materiałów

eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: Część nr 1 Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych będących na gwarancji. Część nr 2 Zakup

i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych nie

będących na gwarancji. W zakresie Części nr 1 i 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian

ilościowych w zakresie nie więcej niż 20% dla każdego materiału eksploatacyjnego pod warunkiem, że

maksymalna wartość brutto wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

30124300-7

30124100-5

30125120-8

30124000-4

30192320-0

30192113-6

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 243910,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Część nr 1 Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia

podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi

jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że realizacja Umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2020

r. Część nr 2 Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, lub do

wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, z

zastrzeżeniem, że realizacja Umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2020 r.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: dla Części nr 1: Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie

zdolności ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Minimalny poziom

wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie

środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). dla

Części nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) Dla

udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej należy

przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert. 2) Minimalny poziom wymaganych standardów: Wykonawca

musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co

najmniej 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: dla Części nr 1: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech latach przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na kwotę, co

najmniej 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Przez dostawę Zamawiający

rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub

realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić 7 000,00 zł brutto
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(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). dla Części nr 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać

się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech latach

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na

kwotę, co najmniej 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Przez

dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach

jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić

140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

publiczne.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

Dla Części 1 i Części 2: 1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1
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miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) dowody potwierdzające spełnienie warunków

udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określające czy wskazane w oświadczeniu, o

którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1) Dla Części nr 1:

400,00 zł (słownie: czterysta złotych); 2) Dla Części nr 2: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy

pięćset złotych); Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek

bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wadium

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu

Statystycznego: Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z

dopiskiem „wadium - numer sprawy: 4/DB/PN/2020 oraz odpowiednio „Część nr 1” lub „Część nr

2”. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
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że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w innej

formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i

na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz

Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium

określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w

pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze

żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego

kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4

a i ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto oferty „C” 60,00

Jakość – liczba reklamacji „R" 30,00

Kryterium społeczne „S” 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
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elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Strony przewidują możliwość zmian treści Umowy w przypadku gdy: 1) zmianie ulegną stawki

podatku od towarów i usług; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile

zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania

przedmiotu Umowy; 3) zapotrzebowanie ilościowe Zamawiającego w poszczególnych pozycjach

przedmiotu Umowy ulegnie zmianie; Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych w

zakresie 20% w tych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto zobowiązania

Zamawiającego nie ulegnie zwiększeniu; 4) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością

dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a są korzystne

dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość maksymalnego
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 5) zapotrzebowanie Zamawiającego w danej pozycji przedmiotu

Umowy przestanie być aktualne ze względu na zaniechanie produkcji lub inne okoliczności, których

nie można było przewidzieć podczas zawierania Umowy, wówczas Zamawiający może zrezygnować z

zakupu tej pozycji i ewentualnie zwiększyć ilość w innych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna

wartość brutto wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności wskazanych w ust. 2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-02-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
1 Nazwa:

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
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nr: wielofunkcyjnych będących na gwarancji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych będących

na gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na materiały eksploatacyjne gwarancji na okres

realizacji umowy oraz 12 miesięcy na tonery i 24 miesiące na bębny, liczony od dnia ostatniej dostawy,

danego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca deklaruje (zapewnia), że dostarczane przez

niego materiały eksploatacyjne są produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i

prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości oraz spełniają warunki gwarancyjne producentów

urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały eksploatacyjne w stanie nowym i

nieuszkodzonym na własny koszt i ryzyko, oraz dokonania wyładunku do magazynu znajdującego się w

siedzibie Zamawiającego w godzinach 9:00-13:00, w dniach pracy Zamawiającego (dni robocze:

poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostawy Towaru odbywać się będą

sukcesywnie (w częściach) na podstawie zamówienia jednostkowego wystawianego każdorazowo przez

Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poprzez złożenie zamówienia jednostkowego

rozumie się skuteczne wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej nie

wymagające potwierdzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124100-5, 30192320-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 13760,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto oferty „C” 60,00

Jakość – liczba reklamacji „R" 30,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cb9e5...

16 z 21 2020-02-05, 12:02



Kryterium społeczne „S” 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia

podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi

jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że realizacja Umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2020 r.

2. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych. 3. Klauzula środowiskowa – pkt 3.8 SIWZ, Klauzula społeczna - pkt 3.9 SIWZ. 4.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego (pkt 1.10 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt

1.11 SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacja z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o

którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz 6) informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
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potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.10 i 9.11 SIWZ). 7. Wadium: 400,00 zł. 8.

ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

Część

nr:
2 Nazwa:

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

wielofunkcyjnych nie będących na gwarancji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych

(zestawienie liczby materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych przedstawia Tabela nr 2).

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na materiały eksploatacyjne gwarancji na okres realizacji umowy

oraz 12 miesięcy na tonery i 24 miesiące na bębny po jej zakończeniu, liczony od dnia ostatniej dostawy,

zgodnie ze złożoną ofertą. Przez dzień ostatniej dostawy rozumie się dzień zakończenia realizacji

złożonych przez Zamawiającego zamówień jednostkowych ,dostarczonych w całości zamówionych

materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego potwierdzony protokołem odbioru. W

przypadku wypowiedzenia umowy termin gwarancji będzie liczony od dnia wypowiedzenia umowy.

Wykonawca deklaruje (zapewnia), że dostarczane przez niego materiały eksploatacyjne są produkowane

jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości.

Dopuszcza się oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych pod warunkiem, że będą to

materiały w szczególności: 1) o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż właściwe dla

określonej klasy materiałów oryginalnych pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu

produkcyjnym, 2) pakowane hermetycznie, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,

3) których wydajność jest zgodna ze złożoną ofertą wymaganą przez Zamawiającego, 4) które zapewniają

jakość wydruku nie gorszą jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, 5) które nie

ograniczą pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,

6) nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku

wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, 7) które w żadnym stopniu nie

narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, 8) w których zastosowano toner/tusz

dopasowany do pracy z danym urządzeniem, 9) posiada znak firmowy ich producenta oraz etykiety

identyfikujące dany produkt. Obudowy lub pojemniki towarów równoważnych zaopatrzone muszą być w

trwałe (niezmywalne) oznakowania, jednoznacznie identyfikujące dany produkt (w tym termin jego
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ważności) i jego pochodzenie, w celu zagwarantowania identyfikacji produktu w przypadku reklamacji.

Zamawiający dopuszcza, aby data ważności była umieszczona na opakowaniu jednostkowym lub

zbiorczym. W przypadku jeżeli producent nie zamieszcza oznaczenia terminu ważności towaru na

opakowaniach, obudowach lub pojemnikach Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez

Wykonawcę oświadczenia woli w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały

eksploatacyjne w stanie nowym i nieuszkodzonym na własny koszt i ryzyko , oraz dokona wyładunku do

magazynu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9:00-13:00, w dniach pracy

Zamawiającego (dni robocze: poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Dostawy materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą sukcesywnie (w częściach) na podstawie

zamówienia jednostkowego, wystawianego każdorazowo przez Zamawiającego (doręczonego za

pośrednictwem poczty elektronicznej). Poprzez złożenie zamówienia jednostkowego rozumie się

skuteczne wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wymagające

potwierdzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124000-4, 30192113-6, 30192320-0, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 230150,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto oferty „C” 60,00

Jakość – liczba reklamacji „R" 30,00

Kryterium społeczne „S” 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia

podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi

jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że realizacja Umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2020 r.

2. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cb9e5...

19 z 21 2020-02-05, 12:02



zamówień publicznych. 3. Klauzula środowiskowa – pkt 3.8 SIWZ, Klauzula społeczna - pkt 3.9 SIWZ. 4.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego (pkt 1.10 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt

1.11 SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacja z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o

którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz 6) informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,

potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.10 i 9.11 SIWZ). 7. Wadium: 6500,00 zł. 8.

ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.
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