Warszawa: Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR
Numer ogłoszenia: 507740 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
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: Świadczenie obsługi serwisowej
kopiarek eksploatowanych w NCBR.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
umowy jest obsługa serwisowa kopiarek marki: a)Konica Minolta model: Bizhub C280 - 7
szt., Bizhub C451 - 2 szt., Bizhub C200 - 1 szt. , b)Ricoh model: MPC 2550 - 1 szt.
c)Gestetner model: MPC 2500 - 2 szt. Zakres obsługi serwisowej obejmuje: a)konserwację
sprzętu, wynikającą z instrukcji obsługi po wykonaniu przewidzianego przez producenta
limitu kopii dla każdego urządzenia, b)naprawy i wymianę części zużywających się lub
uszkodzonych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu, c)dostawy
materiałów eksploatacyjnych. Konserwacja przeprowadzana jest po wykonaniu limitu kopii
przewidzianego przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zakres
konserwacji obejmuje następujące czynności: a)czyszczenie i odkurzanie całego wnętrza
kopiarki, b)czyszczenie i mycie układu optyki, c)czyszczenie elementów pobierania i
transportu papieru (rolki, pasy transportu), d)czyszczenie układu grzejnego, e)czyszczenie
elektrod, wałków ładujących, pasów transferowych, f)czyszczenie wszystkich filtrów oraz
zespołu wywoływaczki, g)smarowanie elementów napędu, h)kontrolę stanu technicznego ww.
podzespołów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) 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


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, metodą spełnia,nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, metodą spełnia,nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, metodą spełnia,nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, metodą spełnia,nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Pzp, metodą spełnia,nie spełnia.

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
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 ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, pok. 323..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 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 237 piętro 2, dnia
21 grudnia 2012 godzina 10:30.
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

