Warszawa: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR
Numer ogłoszenia: 118234 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
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) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.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: Sukcesywne dostawy artykułów
biurowych dla NCBR.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego. 2.
Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia znajduje się Formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ 3. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu
zamówienia towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający posłużył się nazwą własną
producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
przy czym produkt równoważny nie może być 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 SIWZ. 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. 5. W sytuacji
zaoferowania przez Wykonawcę w swojej ofercie produktu równoważnego, jest on
zobowiązany do podania jego nazwy oraz opisu. 6. W przypadku wątpliwości dotyczących
równoważności oferowanych artykułów biurowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia
równoważności spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, aby: 7.1. oferowane
artykuły biurowe były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą
być pełnowartościowe w pierwszym gatunku. Zamawiający nie dopuszcza artykułów
regenerowanych. Artykuły mają być opakowane oryginalnie, opakowania mają być
nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki
identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta

artykułu. 7.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić
wniesienie dostarczonych artykułów biurowych do pomieszczenia wskazanego przez
pracownika Zamawiającego w jego siedzibie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o
terminie dostawy (tj. data, godzina). 8. Wielkość każdej dostawy artykułów biurowych oraz
ich rodzaj będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego, przesłanej Wykonawcy. 9. Przy odbiorze
dostawy uczestniczyć będzie każdorazowo pracownik Wykonawcy (lub inna osoba wskazana
przez Wykonawcę, np. kurier) oraz pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności
bądź niezgodności ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Strony
każdorazowo sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez
pracownika Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca prześle do siedziby Zamawiającego
wraz z fakturą VAT za dostarczony towar. 10. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien
spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do SIWZ lub
posiadać lepsze parametry..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6.
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: 18.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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
1. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
(posiadanie 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 w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch dostaw materiałów biurowych o
wartości każdej z nich co najmniej 150 000,00 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. Pod pojęciem dostawy wykonywanej, Zamawiający rozumie
dostawę, będącą w trakcie realizacji - której zrealizowana część polegała na
dostawie materiałów biurowych i miała wartość co najmniej 150 000,00 zł
brutto. 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 i wykazu
dostaw, o którym mowa w pkt 6.1.6. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ. 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. 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
wniosku 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 2. 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 w trakcie 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
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.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

1. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest: 1) zainicjowanie zmiany Umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany, 3)
uzasadnienie zmiany Umowy, 4) zaistnienie sytuacji określonej w ust. 2 lub 3 niniejszego
paragrafu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w
przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 2) wynikną rozbieżności lub
niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony. 3. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian, które
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w postaci
zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.); 3) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; każda ze Stron może zwrócić się do drugiej
Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona
zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie zmiany wynagrodzenia
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. 106.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.05.2015 godzina 12:00, 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: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 237, piętro 2, 28 maj 2015 r.
godzina 13:00. 2. Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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

