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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442858-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów
2018/S 196-442858
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gontarska
Tel.: +48 797-604-792
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 71-357-90-97
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gontarska
Tel.: +48 797604792
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 713579097
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
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I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

2/7

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów do Oddziału Terenowego KOWR we
Wrocławiu
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.70.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30125110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (kserokopiarek,
drukarek i faksów) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60,
54-610 Wrocław
Jako materiały eksploatacyjne należy rozumieć w szczególności: tonery, tusze, bębny światłoczułe, taśmy do
drukarek i pojemniki na zużyty toner.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125120
30125100
30124300
30192113
30192320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław, ul. Mińska 60, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (kserokopiarek,
drukarek i faksów) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60,
54-610 Wrocław
Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Jako materiały eksploatacyjne należy rozumieć w szczególności: tonery, tusze, bębny światłoczułe, taśmy do
drukarek i pojemniki na zużyty toner.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
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1 W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający podał maksymalne ilości poszczególnych asortymentów, które w
ciągu trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu.
2 zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną w miarę bieżących potrzeb
Zamawiającego,
3 Zamówienia będą dostarczane na adres Wrocław ul. Mińska 60, partiami w miarę bieżących potrzeb
Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych, na koszt Wykonawcy. Cena oferty brutto
podana w załączniku nr 2 do SIWZ musi uwzględniać dostawy materiałów eksploatacyjnych.
4 Zamawiający zastrzega sobie, iż odpłatność będzie regulowana za dostawy pobrane tj. za faktyczną ilość
zrealizowanych dostaw. Płatności odbywać się będą przelewem na konto dostawcy. Należności z tytułu
zrealizowania dostawy każdorazowo będą regulowane wg cen jednostkowych podanych w ofercie,
5 Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych, fabrycznie nowych, fabrycznie zapakowanych i
zaplombowanych, nieużywanych i nieregenerowanych tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych, pojemników na
zużyty toner oraz taśm do drukarek, faksów i kopiarek.
6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku zaproponowania asortymentu
równoważnego w stosunku do przedmiotu zamawianego, zobowiązuje się Wykonawcę do wyraźnego
zaznaczenia kolorem zielonym pozycji zmienianej w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ oraz podania pełnej
nazwy, symbolu oraz parametrów asortymentu równoważnego na dołączonej kartce w ofercie. W przypadku
wątpliwości w kwestii równoważności proponowanych materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania Wykonawcy do przedstawienia asortymentu oraz dokonania oceny przedmiotu, co do uznania za
równoważny. Oferta proponująca asortyment nie będący przedmiotem równoważnym zostanie odrzucona przez
Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
7 Za równoważne Zamawiający uznaje produkty nieregenerowane w ogóle, niepoddane procesowi
ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą
wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone,
8 Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona jest zgodnie z normą określającą
wydajność kaset dla:
a) tonerów monochromatycznych do drukarek laserowych - norma ISO/IEC 19752 lub równo-ważna, jest nie
mniejsza niż dla kaset oryginalnych,
b) tonerów kolorowych do drukarek laserowych - norma ISO/IEC 19798 lub równoważna, jest nie mniejsza niż
kaset oryginalnych,
c) tuszy do drukarek atramentowych - norma ISO 24711/24712 lub równoważna, jest nie mniej-sza niż kaset
oryginalnych,
d) bębnów światłoczułych do drukarek laserowych i kopiarek - norma ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798 lub
równoważna, jest nie mniejsza niż bębnów oryginalnych.
9 Tonery i bębny światłoczułe do drukarek laserowych powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi,
czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi,
10 Zamawiający wymaga dostarczenia tonerów oraz bębnów światłoczułych do urządzeń drukujących
o wydajności nie mniejszej niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ, dla których dokumenty producenta
potwierdzające poziom wydajności będą dostarczone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania dokumentów potwierdzających wydajność tonerów na każdym
etapie prowadzenia postępowania oraz w trakcie realizacji umowy.
Pozostały opis w SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność / Waga: 30
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Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1 kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
3 zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
b) oferują przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone przez Zamawiającego
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) spełnia przez oferowane dostawy wymagania określone przez Zamawiającego – zgodne co do treści z
załącznikiem nr 5 do SIWZ
3) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23;
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – to jest
pocztą elektroniczną wraz z ofertą oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp w
zakresie zgodności z zamawianym przedmiotem zamówienia to jest:
1) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane tonery monochromatyczne
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Do drukarek laserowych odpowiadają normie ISO/IEC 19752 – zgodne co do treści z załącznikiem nr 5 do
SIWZ,
2) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane tonery kolorowe do drukarek laserowych odpowiadają
normie ISO/IEC 19798 – zgodne co do treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
3) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane tusze do drukarek atramentowych od-powiadają
normie ISO/IEC 24711/24712 – zgodne co do treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
4) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane bębny światłoczułe do drukarek laserowych i kopiarek
odpowiadają normom ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798 – zgodne co do treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
5) informacji 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;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnego co do treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej w art. 142 Pzp ust. 5 oraz w przypadku zaistnienia
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ lub treścią umowy jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - zmiany zgodne z istotnymi
postanowieniami umownymi w SIWZ.
W toku realizacji umowy Zamawiający może, powiadamiając Wykonawcę, zmienić lokalizację w granicach
miasta Wrocławia, do której Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zamawiane materiały. Zmiana taka nie
powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ani żadnej jego części i nie stanowi zmian umowy.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów zamiennych, nie gorszych w stosunku do wskazanych
w ofercie pod warunkiem, że produkty te spełniają wszystkie wymagania przewidziane w SIWZ i w umowie, nie
mają wpływu na podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, Sala
Konferencyjna, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Rozdziałem 2 Odwołanie Działu VI Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2018
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