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Zamówienie Nr In/03/2010 z dnia 2010-10-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla
Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II”
Data
wydania

2010-10-18

Numer

In/03/2010

Tytuł

Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY
BARWIĄCE 2010-II”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu
Miejskiego w Suwałkach„WKŁADY BARWIĄCE 2010-II”

ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. 87 562-80-00
fax 87 562-80-98
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach ul.
Mickiewicza

1,

16-400

Suwałki

pok.

36

lub

pobrać

ze

strony

internetowej

http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
CPV - 30.12.51.00-2.

Lp.

Do urządzenia o nazwie:

Materiał producenta

1.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament Clear - PGI-9

2.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament Photo Black - PGI-9PBK

3.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament czarny - PGI-7BK

4.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament błękitny - PGI-9C

5.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament putpurowy - PGI-9M

6.

Drukarka Canon Pixma iX7000

atrament żółty - PGI-9Y

7.

Drukarka Epson Stylus Photo R360

atrament czarny: C13T080140

8.

Drukarka Epson Stylus Photo R360

atrament MultiPack: C13T080740

9.

HP Business InkJet 2800

atrament błękitna: C4836A

10.

HP Business InkJet 2800

atrament purpurowa: C4837A

11.

HP Business InkJet 2800

atrament żółta: C4838A

12.

Drukarka CPG 402N

toner czarny PRKN402N

13.

Drukarka HP Color LasetJet CM2320fxi MFP

toner czarny: (CC530AD) - dwupak

14.

Drukarka HP Color LasetJet CM2320fxi MFP

toner błękitny: (CC531A)

15.

Drukarka HP Color LasetJet CM2320fxi MFP

toner żółty: (CC532A)

16.

Drukarka HP Color LasetJet CM2320fxi MFP

toner purpurowy: (CC533A)

17.

Drukarka HP Laser Jet 1100

toner czarny: 92A (C4092A)

18.

Drukarka HP Laser Jet 2015

toner czarny: Q7553X

19.

Drukarka HP Laser Jet 2420

toner HP 11X - HP Q6511X

20.

Drukarka HP Laser Jet 3052

toner czarny: Q2612A

21.

Drukarka HP Laser Jet 4350 dtn

HP 220-volt User Maintenance Kit Q5422A

22.

Drukarka HP Laser Jet 6L

toner czarny: C3906A

23.

Drukarka HP LaserJet P2055dn

toner czarny: CE505X

23.

Drukarka HP LaserJet P2055dn

toner czarny: CE505X

24.

Drukarka Lexmark E120

toner czarny: 12016SE

25.

Drukarka Lexmark E120

bęben: 12026XW

26.

Drukarka Lexmark X364dn

toner czarny: X264H21G

27.

Drukarka Lexmark X364dn

bęben: E260X22G

28.

Drukarka Lexmark E250dn

toner czarny: 0E250A11E

29.

Drukarka Lexmark E250dn

bęben: E250X22G

30.

Drukarka OKI 390FB

taśma barwiąca czarna: 09002310

31.

Drukarka OKI OKIPAGE 20 series

toner czarny OKI 41022502

32.

Drukarka OKI OKIPAGE 20 series

bęben OKI 41022502

33.

Drukarka OKI B410D

toner czarny OKI 43979102

34.

Drukarka OKI B430D

toner czarny OKI 43979202

35.

Drukarka OKI B4350N

toner czarny OKI 01101202

36.

Drukarka OKI B4350N

bęben: 42102802

37.

Drukarka OKI B6300

toner czarnyOKI 09004079

38.

Drukarka OKI C3200

toner żółty: 42804537

39.

Drukarka OKI C3200

toner purpurowy: 42804538

40.

Drukarka OKI C3200

toner błękitny: 42804539

41.

Drukarka OKI C3200

toner czarny: 42804540

42.

Drukarka OKI C3200

bęben żółty: 42126662

43.

Drukarka OKI C5540 MFP

Rainbow Kit 42403006

44.

Drukarka OKI C5540 MFP

toner żółty: 42127454

45.

Drukarka OKI C5540 MFP

toner purpurowy: 42127455

46.

Drukarka OKI C5540 MFP

bęben czarny: 42126673

47.

Drukarka OKI C5400N

toner czarny: 42804508

48.

Drukarka OKI C5400N

bęben żółty: 42126605

49.

Drukarka OKI C5400N

bęben purpurowy: 42126606

50.

Drukarka OKI C5400N

bęben błękitny: 42126607

51.

Drukarka OKI C5400N

bęben czarny: 42126608

52.

Drukarka OKI C5400N

pas transferu: 42158712

53.

Drukarka OKI C5400N

zespół utrwalający: 42625503

54.

Drukarka OKI C5600

toner żółty: 43381905

55.

Drukarka OKI C5600

toner purpurowy: 43381906

56.

Drukarka OKI C5600

toner błękitny: 43381907

57.

Drukarka OKI C5600

toner czarny: 43324408

58.

Drukarka OKI C5600

bęben żółty: 43381705

59.

Drukarka OKI C5600

bęben purpurowy: 43381706

60.

Drukarka OKI C5600

bęben błękitny: 43381707

61.

Drukarka OKI C5600

bęben czarny: 43381708

62.

Drukarka SAMSUNG ML-3561ND

toner: ML-3560DB

63.

Fax Panasonic KX-MB2025

toner: KX-FAT411X

64.

Fax Panasonic KX-MB2025

bęben: KX-FAD412E

65.

Ploter Oce CS2044

kaseta konserwacyjna - 29952217

66.

Ploter Oce CS2044

głowica drukująca - BC-1350 2992215

67.

Ploter Oce CS2044

tusz photo magenta - 29952206

68.

Ploter Oce CS2044

tusz photo cyan - 29952210

69.

Ploter Oce TSC 500

Combipack TCS500 Black - Kit 29953720

70.

Ploter Oce TSC 500

Combipack TCS500 Cyan - Kit 29953719

71.

Ploter Oce TSC 500

Combipack TCS500 Magentan Kit 29953721

72.

Ploter Oce TSC 500

Combipack TCS500 Yellow - Kit 29953722

73.

Ploter Oce 9400

toner czarny B4 Toner Kit (25001878)

74.

Ploter Oce 5250

głowica Cyan: SH-2C (29953808)

75.

Ploter Oce 5250

głowica Magenta: SH-2M (29953809)

76.

Ploter Oce 5250

głowica Yellow: SH-2Y (29953810)

77.

Ploter Oce 9400

toner czarny B4 Toner Kit (25001878)

Dostarczone wkłady barwiące muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od
producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi.
Zamawiający zastrzega, że wkłady barwiące do drukarki Lexmark E120 muszą być oryginalnymi materiałami
eksploatacyjnymi producenta drukarki.
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)
c)

posiadają takie same wymiary,
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)
2.

oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane.
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.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz nie przewiduje udzielenia zamówienia
uzupełniającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania – 14 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą – 30 dni.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH NA POTWIERDZENIE
ICH SPEŁNIENIA.
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1, tj:
1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
a)
b)

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 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.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a)
b)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
aktualnego odpisu 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, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c)

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) potwierdzając, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

b)

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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
c)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert..

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty dołączają również pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Każdy z tych wykonawców składa ww. dokumenty oddzielnie. Oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) podpisuje Pełnomocnik.
Pełnomocnictwo ma być dołączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium
spełnia – nie spełnia.
Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. 5
Do dnia 25.10.2010 do godziny 10:00
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2010 pod numerem 290489
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