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4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Dostawa sprzętu i artykułów biurowych – papieru i tonerów do kserokopiarek, galanterii biurowej

oraz materiałów eksploatacyjnych według 8 pakietów
 

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

 
 
Ogłoszenie nr 663264-N-2018 z dnia 2018-12-20 r. 
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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: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 93009024000000, ul. ul. Weigla  5 , 50981  

Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 660 119, e-mail zam.pub@4wsk.pl, faks

717 660 630. 

Adres strony internetowej (URL): www.4wsk.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: Inny (proszę określić): 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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 

www.4wsk.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.4wsk.pl

 

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: 

pisemnie 

Adres: 

4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału

Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (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) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i artykułów biurowych –

papieru i tonerów do kserokopiarek, galanterii biurowej oraz materiałów eksploatacyjnych według 8

pakietów 

Numer referencyjny: 100/PZL/PE/2018 

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: 

8 

 

 

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: Dostawa

sprzętu i artykułów biurowych – papieru i tonerów do kserokopiarek, galanterii biurowej oraz materiałów

eksploatacyjnych według 8 pakietów 

 

II.5) Główny kod CPV: 30198644-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30190000-7

30125120-8
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30197630-1

30199330-2

30199230-1

30192800-9

30192320-0

30125110-5

30125110-5

30192113-6

30237320-8

30234300-1

30234400-2

 

 

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

Wartość bez VAT: 

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:
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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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają

warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP: 1) Pakiet 1:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie w okresie trzech lat przed upływem składania

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie 2 (dwóch) dostaw papieru

ksero do drukarek i kserokopiarek (lub dostawy o podobnym charakterze) o wartości minimum 60

000,00 zł brutto każda (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2) Pakiet 2: Wykonawca musi

posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie

wymogu uważa się należyte wykonanie w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie 2 (dwóch) dostaw materiałów

biurowych (lub dostawy o podobnym charakterze) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 3) do pozostałych pakietów nr 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu. 

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: Nie 

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) 
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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) 

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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: 

Wykaz dostaw (wzór: załącznik nr 6a dla Pakietu nr 1 i zał. nr 6b dla Pakietu nr 2) potwierdzający

warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1), ppkt 2) wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających czy 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
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upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania

(dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). 

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)

1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu

Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą. 2) Wypełnione

Zestawienie asortymentowo-cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą

(wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). 3) Zaleca

się dołączyć zaakceptowany wzór umowy. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego

przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty

dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią

treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . 5) Jeżeli Wykonawca powoła się

na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot

zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów

potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz

Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

6) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie

stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą. 7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

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 
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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)

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: 
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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) 

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: 
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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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 15,00

Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji zamówień i wykonywania

statystyk i raportów
15,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min.

0,5% - max 3%)
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

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
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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: 
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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: 

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji

zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić

wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do

oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy. Oprócz

przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w

umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu: 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający

udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji

uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z

2017r. poz. 1577 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę

przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do

umowy. 2. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania

umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy

wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się

odpowiednio. 3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany

stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena

(wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości

brutto umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne

i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe

postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia

niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie
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ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako

dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty). 5. W przypadku

niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu

obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia. 6. Zamawiający

dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg

szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W

szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie

powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi

(wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych

mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób,

których dane dotyczą. 7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (wzór umowy) może podlegać

waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku 1) zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) 2) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy

skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany

na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może

nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność

wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c. 8.

Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

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: 
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Data: 2019-01-03, godzina: 10:30, 

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 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

PAKIET nr 1, 2: 1. Cena - 60% (minimalizacja) 2. Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 -

max 5 dni) - 15% (minimalizacja) 3. Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji

zamówień i wykonywania statystyk i raportów- 15% (indywidualnie) 4. Wysokość kary umownej za

opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5% - max 3%) - 10% (maksymalizacja)

OGÓŁEM: 100% PAKIET nr 3: 1. Cena - 60% (minimalizacja) 2. Termin dostawy towaru od dnia

zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) - 30% (minimalizacja) 3. Wysokość kary umownej za opóźnienie w

dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5% - max 3%) - 10% (maksymalizacja) OGÓŁEM:

100% PAKIET nr 4, 6, 7, 8: 1. Cena - 60% (minimalizacja) 2. Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia

(min.1 - max 5 dni) - 20% (indywidualna) 3. Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru

za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5% - max 3%) - 15% (maksymalizacja) 4. Termin wymiany

reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) - 5% (minimalizacja) OGÓŁEM: 100% PAKIET nr 5: 1.

Cena - 60% (minimalizacja) 2. Termin dostawy od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) - 10%

(indywidualna) 3. Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia

(min. 0,5% - max 3%) - 10% (maksymalizacja) 4. Termin odbioru pustych kaset po tonerach - 15%

(indywidualne) 5. Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) - 5% (minimalizacja)

OGÓŁEM: 100%
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1:

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:Papier ksero do

drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 15,00

Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji zamówień i wykonywania

statystyk i raportów
15,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe wymagane parametry papieru ksero białego o gramaturze

80g/m2 : 1) papier klasy min. B (dopuszczalny klasy A, nie dopuszczalny klasy C), 2) białość (CIE) min.

160, 3) nieprzezroczystość min. 91%, 4) grubość min. 108 um; 5) gładkość (wg. testu Bendtsen cm3/min)

max. 180. 
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Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2:

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:Materiały biurowe

w tym: Pakiet 2.1.: Materiały biurowe - galanteria papierowa; Pakiet 2.2.: Materiały biurowe – galanteria

biurowa; Pakiet 2.3.: Materiały biurowe – artykuły piśmiennicze
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 15,00

Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji zamówień i wykonywania

statystyk i raportów
15,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3:
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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:Tonery do drukarek

i kserokopiarek
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125120-8, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 30,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4:

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:Papier

fotograficzny, koperty, materiały do drukarki etykiet
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197630-1, 30199330-2, 30192800-9, 30192320-0
 

 

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

Wartość bez VAT: 
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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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 20,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
15,00

Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) 5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Etykiety samoprzylepne powinny być najwyższej jakości. Arkusze

etykiet po rozpakowaniu nie mogą ulegać odkształceniu. Niedopuszczalne jest odklejanie etykiet z arkusza

podczas wydruku.
 

 

 

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5:

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:Tonery i folie do

drukarek i faksów – refabrykowane
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

PLN
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 10,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
10,00

Termin odbioru pustych kaset po tonerach 15,00

Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) 5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Tonery powinny być najwyższej jakości. Wydajność tonera

refabrykowanego (zamiennika) nie może być niższą niż w przypadku tonera oryginalnego (wydajność

podawana jest w liczbie stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla monochromatycznych drukarek

laserowych i przy pokryciu 5% A4 dla tonerów kolorowych). Temperatura utrwalania proszku tonera

refabrykowanego nie może być niższa niż w przypadku tonera oryginalnego. Zamawiający będzie prowadził

kontrolę wydajności tonerów. Zamawiający dopuszcza nieznacznie większe wydajności tonerów niż podane

w tabeli z zestawieniem asortymentowo-cenowym Pakietu nr 5 

 

 

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6:

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:Tonery do drukarek

laserowych – oryginalne
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

PLN
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 20,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
15,00

Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni 5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez określenie „atrament…oryginalny” lub „toner…oryginalny” lub

„…oryginalny…” Zamawiający uważa produkt, który jest oznaczony logo producenta drukarki, do której

atrament, toner, bęben, itp. jest przeznaczony.
 

 

 

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7:

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:Atramenty do

drukarek – oryginalne
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6, 
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

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



20.12.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c01b3c6-8f47-43a4-9c01-3f5870a1fa03

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c01b3c6-8f47-43a4-9c01-3f5870a1fa03 22/23

Cena 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 20,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
15,00

Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) 5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez określenie „atrament…oryginalny” lub „toner…oryginalny” lub

„…oryginalny…” Zamawiający uważa produkt, który jest oznaczony logo producenta drukarki, do której

atrament, toner, bęben, itp. jest przeznaczony.
 

 

 

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8:

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:Dyskietki i płyty

CD i DVD
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237320-8, 30234300-1, 30234400-2
 

 

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

Wartość bez VAT: 
 

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 60,00

Termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia (min.1 - max 5 dni) 20,00

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (min. 0,5%

- max 3%)
15,00
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Termin wymiany reklamacyjnej towaru (min 1 – max 15 dni) 5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


