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PL-Warszawa: Taśmy barwiące
2009/S 98-141894
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Departament Administracyjny MON, al. Niepodległości 218, Do wiadomości Małgorzata Kucharska, PL-00-911
Warszawa. Tel. +48 226840086. E-mail mkucharska@mon.gov.pl. Faks +48 226840642.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.biuletyn.mon.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne.
Obrona.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
— 3 części. Nr sprawy: 31/ZP/09.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Warszawa.
Kod NUTS: PL127.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
kserokopiarekSzczegółowy opis zawiera SIWZ. Część I – Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych.
Część II – Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek.
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Część III – Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek Konika Minolta.
Uwaga: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca złozy nw. dokumenty: 1.Informację producenta na temat wydajności wszystkich
oferowanych materiałów eksploatacyjnych (nie dotyczy materiałów oryginalnych).2. Zestawienie oferowanych
materiałów eksploatacyjnych w Części I- zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 3.4) kopię certyfikatu ISO9001
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub potwierdzenie posiadania certyfikatu ISO9001 na projektowanie
i produkcję tonerów i tuszy (nie na obieg dokumentów w firmie), posiadaną przez producenta, na produkcję
proponowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych lub zaświadczenie niezależnego podmiotu
zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający
odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192300, 30125000.

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8)

Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 885 066,14 PLN.

II.2.2)

Opcje:
Nie.

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
1)

KRÓTKI OPIS:
Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
30192300, 30125000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 665 918,04 PLN.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek
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1)

KRÓTKI OPIS:
Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
30192300, 30125000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 60 011,66 PLN.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
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CZĘŚĆ nr 3
NAZWA: Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek Konika Minolta
1)

KRÓTKI OPIS:
Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek Konika Minolta.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
30192300, 30125000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 159 136,44 PLN.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta złożona na poszczególne części zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości:
— dla części I – 13 300,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy, trzysta złotych),
— dla części II – 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc, dwieście złotych),
— dla części III – 3 100,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące sto złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienie
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
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2. W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca składa nw. oświadczenia i
dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
4) umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
5) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i
opłat lub uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę);
6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego brak zaległości w uiszczaniu opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
9) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienie
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
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z oryginałem przez Wykonawcę); 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.2.3)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykażą, ze wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej
1 (jedną) zakończoną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez dostawę
odpowiadającą rodzajowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek) o wartości nie mniejszej niż:
— dla części I – 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy),
— dla części II – 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
— dla części III – 100 000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawca składa 9) wykazu wykonanych,
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 2.Ocena
spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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31/ZP/09.
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.7.2009 - 11:00.

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 1.7.2009 - 12:00.
Miejsce: MON Departament Administracyjny Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin realizacji: przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801.
URL: www.uzp.gov.pl.

VI.4.2)

Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 15. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w
terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,
jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamaówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801.
URL: www.uzp.gov.pl.

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.5.2009.
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