Suwałki: WKŁADY BARWIĄCE 2011 - I
Numer ogłoszenia: 84062 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj.
podlaskie, tel. 087 5628102.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WKŁADY BARWIĄCE 2011 - I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Szczegóły dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, dostępnej pod adresem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Dostarczone wkłady barwiące muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli
pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi.
Zamawiający zastrzega, że wkłady barwiące do drukarek: Lexmark E250dn i HP Color LaserJet
CM230fxi MFP muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi producentów drukarek. 1. Za
równoważne zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego
sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli: a) spełniają warunek
bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu
oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż
w materiałach oryginalnych, b) posiadają takie same wymiary, c) wkłady barwiące muszą być
fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za
fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie

napełniony, tzw. regenerowany, d) oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie
opakowane. 2. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na wkłady barwiące równoważne
wydajność oferowanych materiałów powinna być zgodna z normami wydajności: ISO/IEC 19752:
2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek monochromatycznych) i 19798: 2007 (odnośnie
wkładów kolorowych). 3. Dostarczone wkłady drukujące muszą posiadać termin przydatności do
użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego. 4.
Ewentualne naprawy urządzeń peryferyjnych wynikłe z winy dostarczonych równoważnych
materiałów eksploatacyjnych pokryje Wykonawca na podstawie refaktury i opinii autoryzowanego
serwisu producenta sprzętu stwierdzającej, że naprawa wynikła z winy tonera lub wkładu
drukującego. 5. Koszty opinii wydanej przez autoryzowany serwis pokryje Wykonawca w
przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało
zastosowaniem równoważnika.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w
postepowaniu wskazane w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z wzorem

określonym w załącznku nr 3 do specyfikacji przedmiotowego zamówienia. Ocena
spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o analizę treści złożonego
oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści złożonego oświadczenia musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca niniejszy warunek spełnia.
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w
postepowaniu wskazane w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z wzorem
określonym w załącznku nr 3 do specyfikacji przedmiotowego zamówienia. Ocena
spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o analizę treści złożonego
oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści złożonego oświadczenia musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca niniejszy warunek spełnia.

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w
postepowaniu wskazane w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z wzorem
określonym w załącznku nr 3 do specyfikacji przedmiotowego zamówienia. Ocena
spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o analizę treści złożonego
oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści złożonego oświadczenia musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca niniejszy warunek spełnia.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w
postepowaniu wskazane w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z wzorem
określonym w załącznku nr 3 do specyfikacji przedmiotowego zamówienia. Ocena
spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o analizę treści złożonego
oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści złożonego oświadczenia musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca niniejszy warunek spełnia.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż spełnia warunki udziału w
postepowaniu wskazane w art 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z wzorem
określonym w załącznku nr 3 do specyfikacji przedmiotowego zamówienia. Ocena
spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o analizę treści złożonego
oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści złożonego oświadczenia musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca niniejszy warunek spełnia. Ponadto Zamawiający
żąda aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wykonawca zobowiązany
jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i
potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. 36 16-400 Suwałki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. 5 16-400
Suwałki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

