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Powiat Otwocki

ul. Górna 13 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378
fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379
www.powiat-otwocki.pl

Otwock, dnia 12.08.2020 r.

SAI.. 272. 2.59.2020

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Otwocki – Starostwo Powiatowe w Otwocku
Górna 13
05-400 Otwock
telefon 48 22 788-15-34;35;37 w 378
fax 48 22788-15-34;35,37 w 378
mail : przetargi@powiat-otwocki.pl
Regon 013268681 NIP 532-20-08-671

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI
Adres strony internetowej na której będą umieszczone istotne warunki zamówienia
www.bip.powiat-otwocki.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym
w Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do 25.08.2020 r. do godziny 11:00.

Opatrzoną napisem:
„Przetarg tonery S.AI.272.2.59.2020”, w terminie do 25.08.2020. do godz. 11:00
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA - Przetarg tonery S.AI.272.2.59.2020

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia Starosty
Otwockiego nr 52/2019 z 10. lipca 2019 r. poniżej  równowartości 30.000 euro,

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek,
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Rodzaj i szacunkowa ilość zamówienia została określona przez Zamawiającego w załączniku nr
1 i załączniku nr 2.

2. Zamawiający zobowiązany jest zgodnie z § 5 ust. 18 umowy nr 451/CRU/2018/WK z dnia
06.12.2018 r. zawartej z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. do stosowania w

www.powiat-otwocki.pl
mailto:przetargi@powiat-otwocki.pl
www.bip.powiat-otwocki.pl
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sprzęcie komputerowym udostępnionym przez PWPW S.A. oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych, w szczególności tonerów do drukarek, zalecanych przez producentów
sprzętu. W związku z powyższym, jak również w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i
trwałości nadruków na dokumentach dostarczanych Zamawiającemu przez PWPW S.A. dla
materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 poz. 32, 33 Zamawiający
wymaga zaoferowania fabrycznie nowych produktów oryginalnych, zalecanych przez
producentów wymienionych tam urządzeń.

3. Dla pozostałych materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i załączniku
nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fabrycznie nowych produktów
równoważnych.
Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących
konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które
należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie materiały:
- kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą wykorzystywane,
- posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co
materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia,
rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i
nasycenie barw),
- nie naruszające praw własności intelektualnej i patentów,
- fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane i nieprefabrykowane, wolne od wad
technicznych, wyprodukowane wyłącznie ze 100% nowych komponentów, posiadające
wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiornika z tonerem oraz dostarczany w oryginalnych
opakowaniach producenta.
- których wydajność jest zgodna z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych
monochromatycznych), normą ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dot. drukarek atramentowych),
normy ISO/IEC 19798 (dot. drukarek laserowych), jest co najmniej taka jak materiału
oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu.
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone,
wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną
nazwą producenta urządzenia, do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu,
posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, zabezpieczenia
szczelności kaset atramentowych oraz zabezpieczenia szczelności innych materiałów
eksploatacyjnych, które będą spełniały wymogi i parametry wskazane w załączniku nr 1 i
załączniku nr 2 do SIWZ i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Produkty muszą być materiałami zalecanymi przez producentów urządzeń, do których są
przeznaczone lub równoważnymi.
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Jeżeli  Wykonawca  zaoferuje materiały eksploatacyjne równoważne na potwierdzenie
wydajności tych materiałów , Wykonawca wraz z ofertą  złoży oświadczenie, że wydajność
jest zgodna z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych monochromatycznych), normą
ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dot. drukarek atramentowych), normy ISO/IEC 19798 (dot.
drukarek laserowych), jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez
producentów sprzętu- załącznik nr 4 .

4.Wymaga się aby oferowane Materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności nie krótszy
niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca gwarantuje że zamontowanie i używanie
dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty gwarancji na
urządzenia do których są przeznaczone.

5. Zamawiający nie dopuszcza Materiałów eksploatacyjnych posiadających tzw. pojemności
startowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 25% ilości  zamówionych materiałów
określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

7. Dostawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do odbioru na własny koszt i własnym
transportem zużytych Materiałów eksploatacyjnych.

CPV 30.19.21.13-6 – wkłady drukujące
CPV 30.12.51.10-5 – tonery do drukarek laserowych/faksów

Zamawiający zastrzega  możliwość nie wykorzystania pełnej ilości do 25%

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU -INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem terminu składania oferty,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej

jedną dostawę której przedmiotem była dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kopiarek i

urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą pełen zakres przedmiotu   zamówienia,
wypełnioną i podpisaną  na formularzu oferty zgodnie ze wzorem  oferty stanowiącym   załącznik do
SIWZ.

3.Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy nr 3
2) Wypełniony i podpisany   formularz cenowy nr   1 i 2
3) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych -Oświadczenie, że wydajność jest
zgodna z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych monochromatycznych), normą
ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dot. drukarek atramentowych), normy ISO/IEC 19798 (dot.
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drukarek laserowych), jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez
producentów sprzętu załącznik nr 4

4) aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny w zakresie projektowania i produkcji

biurowych materiałów eksploatacyjnych – dla każdego producenta oferowanych produktów

równoważnych;

5) aktualny certyfikat ISO 14001:2004 lub równoważny potwierdzający, że producent

oferowanych  materiałów eksploatacyjnych działa w oparciu o System Zarządzania

Środowiskowego

6) deklarację zgodności producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia z

produktem oryginalnym świadczącą, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia jest

w pełni kompatybilny z oryginalnym produktem producenta urządzenia oraz spełnia warunki

równoważności technicznej, jakościowej i eksploatacyjnej.

7) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych -oświadczenie Wykonawcy, że w

przypadku uszkodzeń lub awarii urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy)

Zamawiającego na skutek używania oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia,

stwierdzonych przez serwis urządzeń drukujących, Wykonawca pokryje koszty naprawy tego

urządzenia, a w przypadku gdyby urządzenie było na gwarancji i nastąpiłaby utrata gwarancji

na skutek uszkodzeń lub awarii wynikłych z używania oferowanego przedmiotu zamówienia,

stwierdzonych przez serwis urządzeń drukujących, podejmie się na czas obowiązywania

utraconej gwarancji serwisowania urządzenia  zał nr 5

8) Wykaz  dostaw wykonanych w okresie ostatnich  trzech   lat przed upływem terminu składania
ofert, z podaniem  ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i podmiotów  na rzecz  których
dostawa została wykonana oraz załącznikiem  dowodów określających  czy dostawy zostały
wykonane należycie  załącznik 6.
(co najmniej jedną dostawę której przedmiotem była dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł
brutto).

4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających  okoliczności, o
których  mowa w pkt. 3  ppkt  3,4,5,6,7,8    lub  innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą  wskazane przez zamawiającego  wątpliwości zamawiający wezwie  do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia  w terminie  przez siebie  wskazanym, chyba że pomimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i Okres Gwarancji i warunki naprawy

Dostawa realizowana  periodycznie  w ciągu jednego roku  od daty podpisania umowy lub wyczerpania
ilości zamówionych materiałów w terminie określonym w ofercie .
Dostarczenie materiałów  w ciągu 3 dni od  daty złożenia zamówienia

Materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia
dostawy

7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM  CENA: CENA  100%

8.  MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT
1)  Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13

w kancelarii
Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2020 r. o godz. 11:00

2)  Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2019. godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego
Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13

9.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

Podpisał
z up. Zarządu Powiatu
(-)  Cezary Łukaszewski
Przewodniczący Zarządu
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