Ogłoszenie nr 566661-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna
dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
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: ZAMAWIAJĄCY
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
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: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 18046000000000, ul. ul. Czerniakowska
16 , 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 613 46 19, 623
36 98, e-mail ilteo@ciop.pl, faks 22 623 36 93.
Adres strony internetowej (URL): www.ciop.pl
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne
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:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
Adres:
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 6 (parter) – Kancelaria
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: Sukcesywna dostawa
artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: EZ/ZP-22/2020
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:
2

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: 2. Przedmiotem zamówienia
jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia obejmuje sukcesywną
dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych i papierniczych do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron
Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. Część 2 zamówienia obejmuje
sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
atramentowych, laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów do
siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu
Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. 3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, zawierający wykaz artykułów biurowych oraz typy
sprzętów, jakimi dysponuje Zamawiający i rodzaj materiałów eksploatacyjnych
zalecanych przez producenta sprzętu, określony został w Załączniku nr 1.1-1.2 do
SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym. 4. Zamawiający informuje, że
dopuszcza składanie ofert na Część 1 i 2 zamówienia, spełniające równoważne
parametry techniczne (nie dopuszcza się materiałów regenerowanych lub/i
refabrykowanych). W przypadku dostawy równoważnych materiałów
eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tonerów i tuszy
oryginalnych, bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia, po dwukrotnym
zgłoszeniu przez Zamawiającego, że dane produkty nie są kompatybilne z
urządzeniem Zamawiającego. 5. W przypadku dostawy artykułów biurowych (Część
1 zamówienia) Zamawiający przez podanie przykładowych nazw własnych
produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry
techniczne (wymiary, gramaturę, itp.) oraz cechy użytkowe (kolor itp.), jakim
powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 6.
W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych (Część 2 zamówienia), pod
pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych
elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z
widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku,
posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem.
Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze
sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych
(pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do produktu
oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. 7. Wykonawca, który w
ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce
„Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na
jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu”. 8. Do obowiązków
Wykonawcy należy (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia): 1) dostarczanie
wymienionych materiałów sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie
maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zgłoszenie odbywać się będzie drogą elektroniczną; 2) przedłożenie
upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego każdorazowo wykazu
dostarczonych materiałów z podaniem ilości, nazwy materiałów; 3) uzyskanie od
upoważnionego pracownika Zamawiającego potwierdzenia dostarczenia materiałów
z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych materiałów (protokół odbioru); 4)
zapewnienie odpowiedniego transportu, opakowań zbiorczych dla materiałów,
chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp.; 5) Zamawiający nie
przyjmuje materiałów nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych oraz nie
nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 9. Zamawiający zastrzega, że
ilości wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie
przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu
asortymentowo-cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy
mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w
Formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie
przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 10. Wymagania
stawiane Wykonawcy dla Części 1 zamówienia: 1) w przypadku oferowania
nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, zobowiązany będzie do jego
wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej
samej jednostkowej cenie ofertowej; 2) materiały biurowe będą dostarczane
partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy;
3) wielkości każdej dostarczonej partii materiałów biurowych i eksploatacyjnych
będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu umowy; 11. Wymagania stawiane Wykonawcy dla Części 2
zamówienia: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone fabrycznie nowe,
nieregenerowane, nierefabrykowane materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości
oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają

należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 2) w
przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca,
zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób
producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej; 3) w przypadku
zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca ma
obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, że oferowane materiały są fabrycznie
nowe, wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nieregenerowane,
nierefabrykowane, posiadające parametry nie gorsze niż wymagane przez
Zamawiającego, wyprodukowane zgodnie z normami oraz, że nie spowodują
pogorszenia jakości pracy i są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są
przeznaczone w stopniu nie mniejszym niż w przypadku oryginału, a w
szczególności dotyczy to wydajności, która nie może być mniejsza niż w
materiałach oryginalnych, jak również że zaoferowane materiały eksploatacyjne nie
spowodują utraty gwarancji wystawionej przez producenta sprzętu oraz zwiększenia
częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia; 4) Wykonawca gwarantuje, że
zamontowane i używane materiały eksploatacyjne nie spowodują utraty praw
gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone; 5) Jeżeli w trakcie
realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań
producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje
się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od
momentu zgłoszenia (e-mailem) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie.
Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie
stwierdzenia wad produktu; 6) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów
naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie urządzenia
powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez
Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia
(włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię
autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu.
Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta
drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia
(e-mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania
naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca; 7) dostarczone materiały
eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta,

nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin
przydatności do użycia; 8) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały
eksploatacyjne posiadały gwarancję na co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy
danej partii do siedziby Zamawiającego; 9) materiały eksploatacyjne będą
dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres
obowiązywania umowy; 10) wielkości każdej dostarczonej partii materiałów
eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 12. Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30125100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(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: Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania
środków finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności które
zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
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) Zamawiający 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 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 3.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i

1844 oraz z 2016 r. po z. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz. 615); 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 4. Żaden z Wykonawców występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 1. W
celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do
oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, w formie: Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 do
SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających: 1) brak podstaw do wykluczenia: a) Odpisu 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 Pzp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję
art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z
postępowania, samodzielnie pobierze i skorzysta z dokumentów znajdujących się
w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. 3. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w: a) pkt. 2.1 ppkt. a) - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 4 stosuje się.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 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:
Nie
Informacja na temat wadium
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
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)
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 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

80,00

Termin dostawy 20,00
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 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 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:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w przypadku: 1) wycofania z
dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy i
zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką
jak ustalona w umowie; 2) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, 3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 4) zmniejszenia lub
zwiększenia wielkości przedmiotu umowy, maksymalnie o 30% w stosunku do
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, bez prawa
zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Oprócz zmian ilościowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian jakościowych
(ilościowych) poszczególnych artykułów w obrębie tego samego asortymentu i tej
samej ceny; 5) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania usługi
spowodowanego zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu § 4 ust. 7.
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: 2020-08-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> polski
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: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych i
Część
papierniczych do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul.
1 Nazwa:
nr:
Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi przy
ul. Wierzbowej 48
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:Część 1 zamówienia obejmuje sukcesywną
dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych i papierniczych do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron
Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zawierający wykaz artykułów biurowych oraz typy sprzętów, jakimi

dysponuje Zamawiający i rodzaj materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez
producenta sprzętu, określony został w Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ – Formularzu
asortymentowo-cenowym. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na
Część 1 i 2 zamówienia, spełniające równoważne parametry techniczne (nie dopuszcza
się materiałów regenerowanych lub/i refabrykowanych). W przypadku dostawy
równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia tonerów i tuszy oryginalnych, bez możliwości zwiększenia
wynagrodzenia, po dwukrotnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, że dane produkty
nie są kompatybilne z urządzeniem Zamawiającego. 5. W przypadku dostawy
artykułów biurowych (Część 1 zamówienia) Zamawiający przez podanie
przykładowych nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia,
określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, itp.) oraz cechy
użytkowe (kolor itp.), jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby
spełniały stawiane wymagania. 7. Wykonawca, który w ofercie powoła się na
zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez
wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Nazwa oferowanego przez
Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację
zaoferowanego artykułu”. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy (dotyczy Części 1 i 2
zamówienia): 1) dostarczanie wymienionych materiałów sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
zamówienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie odbywać się będzie drogą
elektroniczną; 2) przedłożenie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego
każdorazowo wykazu dostarczonych materiałów z podaniem ilości, nazwy materiałów;
3) uzyskanie od upoważnionego pracownika Zamawiającego potwierdzenia
dostarczenia materiałów z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych materiałów
(protokół odbioru); 4) zapewnienie odpowiedniego transportu, opakowań zbiorczych
dla materiałów, chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp.; 5)
Zamawiający nie przyjmuje materiałów nie zamówionych, zniszczonych,
uszkodzonych oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 9.
Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym są
ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze
umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w

Formularzu asortymentowo-cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania
umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w
Formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy
całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 10. Wymagania stawiane
Wykonawcy dla Części 1 zamówienia: 1) w przypadku oferowania nieodpowiedniego
jakościowo produktu Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o
odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie
ofertowej; 2) materiały biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb
Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy; 3) wielkości każdej dostarczonej
partii materiałów biurowych i eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej
dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin dostawy 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności które zdarzenie
nastąpi jako pierwsze.

Część 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów
nr:
eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych, urządzeń
wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz
Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48
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:Część 2 zamówienia obejmuje sukcesywną
dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych,
laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron
Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zawierający wykaz artykułów biurowych oraz typy sprzętów, jakimi
dysponuje Zamawiający i rodzaj materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez
producenta sprzętu, określony został w Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ – Formularzu
asortymentowo-cenowym. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na
Część 1 i 2 zamówienia, spełniające równoważne parametry techniczne (nie dopuszcza
się materiałów regenerowanych lub/i refabrykowanych). W przypadku dostawy
równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia tonerów i tuszy oryginalnych, bez możliwości zwiększenia
wynagrodzenia, po dwukrotnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, że dane produkty
nie są kompatybilne z urządzeniem Zamawiającego. 6. W przypadku dostawy
materiałów eksploatacyjnych (Część 2 zamówienia), pod pojęciem „fabrycznie nowe”
Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów
uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem
produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia
szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Przez produkt „równoważny” Zamawiający
rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach
takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w
stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. 7.
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w

komórce „Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli
na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu”. 8. Do obowiązków
Wykonawcy należy (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia): 1) dostarczanie wymienionych
materiałów sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie maksymalnie 5
dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie
odbywać się będzie drogą elektroniczną; 2) przedłożenie upoważnionemu
pracownikowi Zamawiającego każdorazowo wykazu dostarczonych materiałów z
podaniem ilości, nazwy materiałów; 3) uzyskanie od upoważnionego pracownika
Zamawiającego potwierdzenia dostarczenia materiałów z podaniem daty, ilości, nazwy
dostarczonych materiałów (protokół odbioru); 4) zapewnienie odpowiedniego
transportu, opakowań zbiorczych dla materiałów, chroniących przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, deszczem itp.; 5) Zamawiający nie przyjmuje materiałów nie
zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych oraz nie nadających się do użytku zgodnie
z przeznaczeniem. 9. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w Formularzu
asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania
ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z
którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy
w wielkościach podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zakupy
dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji
różnić się ilościowo od wartości podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym,
jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego
Wykonawcy. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy dla Części 2 zamówienia: 1)
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone fabrycznie nowe, nieregenerowane,
nierefabrykowane materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają
kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte
bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 2) w przypadku
oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, zobowiązany będzie
do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia
w tej samej jednostkowej cenie ofertowej; 3) w przypadku zaoferowania
równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca ma obowiązek dołączenia
do oferty oświadczenia, że oferowane materiały są fabrycznie nowe, wykonane z
nowych elementów wcześniej nie używanych, nieregenerowane, nierefabrykowane,
posiadające parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego,
wyprodukowane zgodnie z normami oraz, że nie spowodują pogorszenia jakości pracy

i są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone w stopniu nie
mniejszym niż w przypadku oryginału, a w szczególności dotyczy to wydajności, która
nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, jak również że zaoferowane
materiały eksploatacyjne nie spowodują utraty gwarancji wystawionej przez
producenta sprzętu oraz zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego
urządzenia; 4) Wykonawca gwarantuje, że zamontowane i używane materiały
eksploatacyjne nie spowodują utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do
którego są przeznaczone; 5) Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi,
iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych
niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń
wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany
produktu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia (e-mailem)
przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu; 6)
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki/urządzenia
wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania
materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania
przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub
głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta
drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Naprawa urządzenia wykonana zostanie
w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu w
ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) Wykonawcy przez
Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi
Wykonawca; 7) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na
opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer
katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia; 8) Zamawiający wymaga,
aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na co najmniej 12
miesięcy od dnia dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego; 9) materiały
eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez
okres obowiązywania umowy; 10) wielkości każdej dostarczonej partii materiałów
eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych
za realizację przedmiotu umowy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30125110-5, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin dostawy 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności które zdarzenie
nastąpi jako pierwsze.

