Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.attis.com.pl

Warszawa: Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych
Numer ogłoszenia: 252854 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. , ul.
Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks 22 3211406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Materiały eksploatacyjne do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie dostawy pn. Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych (nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/16/15). Na przedmiot zamówienia składa się
sukcesywna realizacja dostaw, oryginalnych, fabrycznie nowych, nieregenerowanych lub
równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego. 1) Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z
nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w
oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem
przydatności do użytku. 2) Zamawiający pod pojęciem produkt równoważny rozumie produkt o
parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez
producenta urządzenia (pojemność tuszu, tonera, wydajność i jakość wydruku), kompatybilny ze
sprzętem do którego jest zamawiany. a) W przypadku gdy dostarczony materiał eksploatacyjny
będący materiałem równoważnym spowoduje uszkodzenie urządzenia, w którym był zainstalowany,
Wykonawca ponosi całkowity koszt ekspertyzy, koszty dostarczenia, odbioru oraz naprawy
uszkodzonego urządzenia w serwisie gwarancyjnym jego producenta. b) W przypadku gdy
dostarczony materiał eksploatacyjny będący materiałem równoważnym spowoduje uszkodzenie
urządzenia, w którym był zainstalowany, Wykonawca ponosi całkowity koszt ekspertyzy, koszty
dostarczenia, odbioru oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w serwisie gwarancyjnym jego
producenta. 3) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości zamawianych poszczególnych
materiałów eksploatacyjnych w stosunku do ilość szacowanych wskazanych w specyfikacji
asortymentowo - cenowej. 2. Oferowane materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych muszą
spełniać poniższe wymogi: a) materiały eksploatacyjne muszą być w całości fabrycznie nowe nieregenerowane, przeznaczone do zastosowania w konkretnym urządzeniu, b) mają być
zapakowane w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed wpływami
otoczenia, zwłaszcza światłem i wilgocią, c) okres przydatności do użycia dostarczonych tonerów
nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy, d) parametry techniczne i użytkowe takie
jak: wydajność, żywotność, kolor wydruku, muszą być dokładnie takie same bądź wyższe jak
materiałów przeznaczonych do eksploatacji wg. producenta urządzenia, e) poszczególne materiały
eksploatacyjne muszą być dokładnie dopasowane do urządzenia oraz pozostałych podzespołów
urządzenia drukującego, f) nie mogą powodować przedwczesnego zużywania się pozostałych
modułów urządzenia np. toner skracający żywotność bębna światłoczułego, źle spasowane wałki
zasypujące urządzenie tonerem, atramenty zapychające głowice drukujące itd., g) niedopuszczalne
są materiały, które zanieczyszczają urządzenia - powodując przedwczesne działania
konserwacyjne, czyszczenie, h) stosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może
powodować utraty gwarancji, i) jeżeli użyty, wadliwy materiał eksploatacyjny spowoduje
uszkodzenie sprzętu, bądź jego zanieczyszczenie Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych na
własny koszt odbierze , naprawi i dostarczy urządzenie naprawione lub nowe identyczne. Na czas
naprawy dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiane na własny
koszt. Czas na odebranie urządzenia i dostarczenia urządzenia zastępczego 1 dzień roboczy od
zgłoszenia. Naprawa musi się odbyć w serwisie autoryzowanym przez producenta potwierdzona

protokołem serwisowym z przeprowadzonych czynności, j) wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego odebrania tego materiału eksploatacyjnego, co do którego Zamawiający wniósł uwagę
i naprawę lub wymianę na nowy wolny od wad bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu, k) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do tych jakie określa producent
dostawca musi przedstawić wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych przez niezależną
instytucję potwierdzającą ich jakość i wydajność np. TÜV Rheinland Polska, wynik musi
potwierdzać, że parametry techniczne i użytkowe nie są gorsze od parametrów materiałów
określonych w SIWZ. l) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do tych jakie określa
producent w specyfikacji urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na
koszt Wykonawcy kontroli jakości - wydajności wybranych materiałów eksploatacyjnych.
Obowiązkiem Wykonawcy w takim przypadku będzie przygotowanie urządzenia określonego typu
oraz dwóch rodzajów materiałów oryginalnego oraz zamiennika. Test będzie polegał na zadaniu
urządzeniu zadania wydruku określonej ilości stron takich samych dla obu rodzajów materiałów i
porównaniu wydajności oraz jakości wydruku. Materiał równoważny musi wykazać się niemniejszą
ilością wydrukowanych arkuszy w takiej samej jakości. Ocena może być przeprowadzona na każde
żądanie Zamawiającego, gdy dostarczany towar budzi wątpliwości..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5,
22.60.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść
wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych).
III.2) ZALICZKI

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 nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

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

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

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

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

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

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

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

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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 ubezpieczenia 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;

•

wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
1) przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania na
terenie Unii Europejskiej. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i karty charakterystyki
MSDS do każdego produktu. 2) przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi jakości i
kompatybilności ze sprzętem. Do oferty należy dołączyć Karty charakterystyki każdego
produktu lub katalog, z którego ma wynikać, ze produkt ma takie same cechy jakości,
kompatybilności i wydajności; 3) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych:
Wykonawca musi przedstawić (załączyć do oferty) wyniki testów wydajnościowych
przeprowadzonych przez niezależną instytucję potwierdzającą ich jakość i wydajność np.
TÜV Rheinland Polska itp. 4) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych: za
dowód spełniania równoważności oferowanych tuszy i tonerów Zamawiający uzna tusze i

tonery

spełniające

normy:

-

ISO/IEC

19752

dla

wkładów

z

tonerem

do

monochromatycznych drukarek laserowych, - ISO/IEC 19798 dla wkładów z tonerem do
kolorowych drukarek laserowych, - ISO/IEC 24711 dla wkładów w kolorze czarnym do
drukarek atramentowych, - ISO/IEC 24712 dla wkładów w kolorze CMY do drukarek
atramentowych,
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej stronie)
dokumentów: 1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ. 2) Specyfikacji asortymentowo-cenowej, złożonej na odpowiednim druku stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykonawca musi oświadczyć (załączyć do oferty oświadczenie), że
proces produkcji i stosowanie produkowanych materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw
patentowych producentów oryginalnych tuszy i tonerów. 3. Wykonawca musi oświadczyć (załączyć
do oferty oświadczenie), że posiada Certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 lub równoważny.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oryginały Certyfikatów.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 95

•

2 - Termin dostawy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące możliwości
dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy gdy : 1) nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy; 2) w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w umowie i załącznikach

wystąpi potrzeba ujednolicenia zapisów, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 3)
dany materiał eksploatacyjny został wycofany z produkcji i sprzedaży, możliwe jest wówczas
zastąpienie go innym równoważnym, zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia, 4) Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny
okres. 5) W razie wyczerpania danej pozycji, zaprzestania produkcji lub okresowego wstrzymania
wytwarzania produktu będącego przedmiotem Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamówienia innego określonego w umowie/ofercie na tych samych zasadach pod warunkiem nie
przekroczenia wartości przedmiotu Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa pokój
144.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa Sekretariat- p.196.
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

Zatwierdzam:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

