Warszawa: Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR
Numer ogłoszenia: 83747 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.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: Sukcesywna dostawa tonerów
dla NCBR.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych producenta
drukarek, w których będą eksploatowane, tj. tonerów i/lub bębnów i/lub pojemników na
zużyty toner, dalej materiały eksploatacyjne lub produkty lub produktów równoważnych o
jakości odpowiadającej materiałom eksploatacyjnym producenta, do siedziby Zamawiającego.
Wykaz określający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego ilość zawiera Załącznik
nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. W przypadku
oferowania produktu równoważnego do produktu oferowanego przez producenta drukarek, na
których produkt ten będzie eksploatowany, nie może być on produktem regenerowanym,
poddanym procesowi ponownego napełniania, wymiany jakichkolwiek elementów.
Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane
parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w niniejszym SIWZ.
Oferowany produkt winien być niezawodny w eksploatacji, a jakość wydruku oraz wydajność
winna odpowiadać materiałom eksploatacyjnym producenta drukarek, na których będą
eksploatowane (tzn. powinna być taka sama lub lepsza), w tym również w zakresie
bezawaryjnej pracy urządzenia, w którym produkt ten będzie zastosowany. W przypadku
oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu, Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt
producenta drukarek, na których produkt ten będzie eksploatowany na warunkach podanych
we Wzorze umowy. 3. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę w swojej ofercie produktu
równoważnego do produktu producenta drukarek, na których produkt ten będzie
eksploatowany, jest on zobowiązany do podania jego nazwy oraz opisu. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że jest to materiał o parametrach technicznych i jakościowych nie
gorszych niż produkt oryginalny oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne. 4. W

przypadku wątpliwości dotyczących jakości oferowanych materiałów eksploatacyjnych,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień
dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia, iż są to materiały o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkty producenta drukarek, na których
materiały te będą eksploatowane, spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga, aby:
1)oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion
użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku. Zamawiający nie
dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych. Materiały eksploatacyjne muszą
być opakowane oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia
zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak
towarowy produktu lub markę producenta materiału eksploatacyjnego. 2)Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych
produktów do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie,
po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 3)Zamawiający zastrzega
sobie możliwość ograniczenia ilości każdego z zamawianych produktów w granicach 30%
bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy oraz
zamiany ilości poszczególnych tonerów w ramach asortymentu wymienionego w ofercie
(zwiększenie ilości danego materiału eksploatacyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem ilości
materiału, którego zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje
się do utrzymania cen jednostkowych tonerów podanych w ofercie. Zmiany, o których mowa
powyżej nie spowodują przekroczenia wartości, na którą zostanie zawarta umowa.
4)Wykonawca będzie zobowiązany, celem utylizacji, do odbierania zużytych pojemników po
materiałach eksploatacyjnych. 6. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie
z zamówieniami Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia
następnego po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.
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.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

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania
wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci
należytego wykonania,wykonywania co najmniej dwóch dostaw materiałów
eksploatacyjnych o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 zł brutto, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający nie
dopuszcza sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości
minimalnej. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą
oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.3. SIWZ oraz dokumenty, o których
mowa w pkt. 6.1.6. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na
wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.3. SIWZ,
dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.1.9.
SIWZ. Pod pojęciem dostawy wykonywanej, Zamawiający rozumie dostawę,
będącą w trakcie realizacji, której zakończona część- dostawa materiałów
eksploatacyjnych, miała wartość nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto. W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ
spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww.
warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp

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:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli 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 należycie;

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;

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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wykonawca może składać dokumenty spełniające wymogi rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
poz.231). 2. Dowodami potwierdzającymi czy usługi, o których mowa w pkt
III.3.2)ogłoszenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: poświadczenie lub
inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, oświadczenie wykonawcy-jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie,
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku
gdy Zamawiający (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody
potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości
zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośredni o do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu 3.Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku nie
korzystania z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące
realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji, warunków
płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia, którą Wykonawca
powierzy podwykonawcy, przynależności do grupy kapitałowej). 4. Formularz cenowy
(wypełniony i podpisany) - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 3 do
SIWZ. 5.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku kiedy
Wykonawca do takiej grupy należy. 6.Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona
notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w
przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za
zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego
tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa
winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez
osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie
umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku
konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 7. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować
zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy
wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.6. SIWZ dotyczące
tego podmiotu.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a;
00-695 Warszawa pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul.Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa w sali konferencyjnej nr 239 piętro 2, dnia
29 maja 2013 r. godzina 11:00.
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

