
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

komputerowych, telefaksów oraz urz ądzeń wielofunkcyjnych dla KWP w

Poznaniu

Numer ogłoszenia: 192680 - 2014; data zamieszczenia : 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

komputerowych, telefaksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla KWP w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zakup

wraz z sukcesywną dostawą fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów oraz

urządzeń wielofunkcyjnych dla KWP w Poznaniu. 2. Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza składanie ofert na

materiały eksploatacyjne równowaŜne spełniające równowaŜne parametry jakościowe. Przez produkt równowaŜny

Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich

samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający uzna

produkt za równowaŜny, gdy Wykonawca udowodni, iŜ oferowany produkt równowaŜny posiada pojemność

tonera/tuszu oraz wydajność taką samą bądź lepszą w stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez

producenta urządzenia. W przypadku zaoferowania produktów równowaŜnych, wraz z ofertą naleŜy złoŜyć

dokumenty zawierające informacje o parametrach dot. pojemności i wydajności takich samych bądź lepszych w

stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia, w celu wykazania ich równowaŜności. 3. Pod

pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych

komponentów z odzysku (recyklingu czy refabrykacji), bez śladów uszkodzenia, posiadające wszelkie

zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. 4. Oferowane materiały, tusze i tonery, winny spełniać
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następujące wymagania Zamawiającego: 1) Wykonawca gwarantuje, Ŝe tonery i wkłady drukujące będą wysokiej

jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają naleŜyte

bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 2) muszą być fabrycznie nowe oraz muszą

spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ; 3) dostarczone materiały eksploatacyjne

muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału oraz

indywidualne cechy identyfikacyjne tj. oznaczenie sprzętu do którego produkt jest przeznaczony; 4) termin

przydatności do uŜytku winien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy i musi być określony na

opakowaniu; 5) wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję - minimum 12

miesięcy od dnia dostawy; 6) Zamawiający zastrzega moŜliwość nie zrealizowania zamówienia w całości z uwagi

na moŜliwości finansowe Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z eksploatacji danego typu drukarek lub

telefaksów, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził Ŝadnych roszczeń; 7) materiały eksploatacyjne będą

dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy; 8) wielkość

dostarczenia kaŜdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób

odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 9) Wykonawca zobowiązuje się kaŜdorazowo dostarczyć daną

partię przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych, w godz. 8:00 do 14:30,

licząc od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego. Koszty dostaw sukcesywnych zawarte

będą w cenie oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych w postaci tuszy i tonerów,

posiadających pojemności startowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.21.12-9, 30.12.43.00-7, 30.19.23.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w kwocie 15 000,00 zł. 2. Wadium

moŜe być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek

Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją Wadium -

ZZP-2380-66/2014 - dostawa tuszy i tonerów 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w

Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku
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określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

poświadczoną za zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde

pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na

okres nie krótszy niŜ okres związania ofertą tj. winno się znajdować na rachunku Zamawiającego przed tym

terminem. 4. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 5; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz odsetkami, jeŜeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3

ustawy nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy chyba, Ŝe udowodni, Ŝe

wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeŜeli wykonał w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie minimum 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów,

kaŜda o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub
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złoŜenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienaleŜycie

Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  jeŜeli  wykonał  w  okresie

ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie minimum 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów, kaŜda

o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:
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próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać

poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, Arkusz nr 1; 2)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna

osoba niŜ Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla waŜności pełnomocnictwa wymaga się podpisu

prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w sto-sunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 6 i na określonych w nich warunkach: 1. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany

spowodowane siłą wyŜszą, w tym klęskami Ŝywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemoŜliwiającymi

zrealizowanie dostawy w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leŜących wyłącznie po stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy; 3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania

produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem Umowy, w tym będące

następstwem działania organów administracji publicznej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności

wymienionych w pkt. 1 - 3 termin dostawy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu o czas niezbędny do

naleŜytego jej wykonania, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności. 2. W przypadku wystąpienia

przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o ich

zaistnieniu oraz o planowanym terminie dostawy. 3. Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy, w

przypadku gdy po stronie Zamawiającego powstanie natychmiastowa potrzeba uzyskania określonego produktu,

pod warunkiem nie podwyŜszenia ceny za tę dostawę. 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany

spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w umowie - Zamawiający w

powyŜszym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równowaŜnych (np. towarów w zamiennym

opakowaniu lub towarów o toŜsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale

ich cena nie moŜe przewyŜszać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na
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zasadach określonych w niniejszej umowie; 2) dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy

przez Wykonawcę na realizację o lepszej jakości przy zachowaniu toŜsamości przedmiotu umowy; 5. Zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy: 1) dopuszczalne są zmiany polegające na obniŜeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy

zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; 2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki

VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą róŜnicy w kwocie

podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów

towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 6. Zmiany terminu obowiązywania

umowy: 1) dopuszczalne jest wydłuŜenie terminu obowiązywania umowy o którym mowa w § 3 w przypadku nie

wykorzystania, w okresie jej trwania, wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1; 2) dopuszczalne jest

wydłuŜenie terminu obowiązywania umowy o którym mowa w § 3 w przypadku uruchomienia zakupów w ramach

prawa opcji, o którym mowa w § 4 ust. 3; 3) dopuszczone jest nie dokonanie zakupu w pełnej ilości produktów, w

tym przypadku umowa moŜe być przedłuŜona do czasu wyczerpania przyjętych ilości przy zachowaniu jej

wartości, o której mowa w § 4 ust. 1 i 3 niniejszej umowy. 7. Dopuszczalna jest zmiana polegająca na zmianie

płatnika. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej

w postaci aneksu z zastrzeŜeniem § 5 ust. 11.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.06.2014

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul.

Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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