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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458442-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wkłady barwiące
2018/S 202-458442
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
E-mail: zamowienia.olsztyn@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://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: http://bip.kowr.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
Olsztyn
10-448
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Bartel
Tel.: +48 895248801
E-mail: zamowienia.olsztyn@kowr.gov.pl
Faks: +48 895248802
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby KOWR OT Olsztyn w 2019 r.
Numer referencyjny: OLS.WOP.SSZP.260.75.2018.SB

II.1.2)

Główny kod CPV
30125100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 i biur Sekcji Zamiejscowych oraz
Archiwum z lokalizacją w terenie (dalej: SZ) w ilościach i asortymencie zawartym w formularzu cenowym. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które
stanowią załącznik do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 227 667.59 PLN

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
30192113

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 i biur Sekcji Zamiejscowych oraz
Archiwum z lokalizacją w terenie (dalej: SZ) w ilościach i asortymencie zawartym w formularzu cenowym.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym, który stanowi załącznik
do SIWZ i istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że
w w/w formularzu została wskazana przewidywana liczba materiałów eksploatacyjnych przewidywania do
zakupu w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste liczby zamówionych materiałów
eksploatacyjnych będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od liczb podanych w
formularzu cenowym. Wielkość dostaw częściowych będzie każdorazowo uzgadniana pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie liczby materiałów eksploatacyjnych
określonych w formularzu cenowym.
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3. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach bez śladu ingerencji, przepakowywania. Na opakowaniach musi być nazwa producenta i znak
firmowy.
b) W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych,
kopiarek, faksów i plotera towar musi być fabrycznie nowy opatrzony znakiem firmowym producenta. Fabrycznie
nowy towar w tym przypadku oznacza: produkt wykonany z nowych elementów (m.in. nowa obudowa, nowe
bębny, fabrycznie nowe zabezpieczenia szczelności zbiorników) bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych
opakowaniach producenta z widocznym logo, kodem lub symbolem produktu, pojemnością, modelem sprzętu,
do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie
zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Oferowany materiał eksploatacyjny musi być
w pełni kompatybilny z urządzeniami do których został przeznaczony (m.in. musi posiadać zamontowany
przez producenta oryginalny układ elektroniczny (chip), którego funkcjonalność umożliwia pełną i prawidłową
współpracę z oprogramowaniem sterującym urządzenia, np. zlicza wydrukowane strony, umożliwia sterowanie
jakością wydruku, informuje o stanie materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu). Zamawiający nie uzna
za towar fabrycznie nowy wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, jedynie wyczyszczonego
przed ponownym napełnieniem lub wykonanego z zastosowaniem elementów używanych. Oferowany dla
Zamawiającego materiał eksploatacyjny nie może pochodzić z materiałów, które wcześniej podlegały procesom
regeneracji, prefabrykacji, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu lub wymianie jakichkolwiek elementów,
wyprodukowany od początku do końca bez elementów wcześniej użytych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 227 667.59 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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
1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Dokument JEDZ musi zostać złożony w formie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.
2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, POLSKA – sekretariat
pok. 103

19/10/2018
S202
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/6

Dz.U./S S202
19/10/2018
458442-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/6

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, POLSKA, w sali 34
(parter)
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp może zastosować procedurę
odwróconą,zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych wykazanych w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1) Aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że
oferowane materiały równoważne do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów
spełniają międzynarodowe normy:
a) ISO/IEC 19752 – dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych,
b) ISO/IEC 19798 – dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych,
c) ISO/IEC 24711 – dla tuszy do drukarek atramentowych.
Ww. zaświadczenie musi zawierać opis certyfikowanego wyrobu oraz typ lub oznaczenie wyrobu (identyfikacja
urządzenia). Na przykład Certyfikat TÜV Rheinland Polska M+T.
2) Raport z wydajności drukowania sporządzony przez niezależny podmiot, potwierdzający, że oferowane
materiały równoważne do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów spełniają
wymagania Zamawiającego co do wydajności drukowania przy 5 % zadruku strony. Ww. raport musi zawierać
opis badanego wyrobu oraz typ lub oznaczenie wyrobu (identyfikacja urządzenia).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018
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