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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22660-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do maszyn biurowych
2018/S 012-022660

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda
Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Tel.:  +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, Kancelaria jawna WAT, bud. nr 100 pok. nr 130
Warszawa 49 skr. poczt. 50
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
Tel.:  +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do
maszyn biurowych
Numer referencyjny: 4/DZZ/2018

II.1.2) Główny kod CPV
30124000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych tj.: bębny, folie-taśmy, głowice,
grzałki, moduły, pojemniki na zużyte tonery, rolki, tonery, tusze, wkłady woskowe, zestawy zszywek.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300
30125110
30125120
30192112
30192113
30192320
30192340
32581200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen.
Witolda Urbanowicza 2.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych tj.: bębny, folie-taśmy, głowice,
grzałki, moduły, pojemniki na zużyte tonery, rolki, tonery, tusze, wkłady woskowe, zestawy zszywek.
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu wykonawca złoży wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący załącznik
Nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca:
1) Posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową
2) Dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 PLN.
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 1 500 000 PLN brutto, w
okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli wykonawca składający ofertę będzie korzystał z
zasobów innych podmiotów) - załącznik nr 2B do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca:
1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące swym zakresem dostawy materiałów
eksploatacyjnych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
1) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ;
Należy wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy obejmujące swym
zakresem dostawy materiałów eksploatacyjnych,
O wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda oraz załączy dowody potwierdzające, że te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli wykonawca składający ofertę będzie korzystał z
zasobów innych podmiotów) - załącznik nr 2B do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul.
Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, Budynek nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1)Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a)Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
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b)Jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZc)Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZd)Oświadczenie dot. produktów równoważnych
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZe)Dokumenty wymienione w pkt. 2.8 SIWZ – w przypadku zaproponowania
produktów równoważnych
f)Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium; Przy wniesieniu wadium w
formiepieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu
2)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treścioferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a)Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych w zakresie
poszczególnychpozycji asortymentu do wysokości wartości umowy określonej w § 2 ust.1 umowy,
b)zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostarczony
przedmiotzamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w umowie. Na potwierdzenie
zostaniedołączony dokument stwierdzający, że oprócz zmiany handlowej nie nastąpiła zmiana asortymentu
podwzględem składu i jakości przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez
wprowadzenieaneksu do umowy,
c)zmiany przedmiotu zamówienia pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów
dystrybucjiobjętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go produktem tego samego producenta, o
takich samychlub lepszych parametrach jakościowych korzystniejszych dla Zamawiającego. W przypadku,
gdy producent nieposiada w swojej ofercie innego produktu, lub produktu spełniającego wymagania
Zamawiającego, Wykonawcapo uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować produkt innego
producenta, o lepszych parametrachjakościowych od wykazanych w załączniku do umowy, korzystniejszych dla
Zamawiającego. Podstawą dowprowadzenia zmiany będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora
o wycofaniu z produkcjiobjętego umową przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez
wprowadzenie aneksu doumowy,
d)zmiany do umowy nie mogą obejmować zmian cen jednostkowych przedmiotu zamówienia,
e)zamówienia cząstkowe będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku
koniecznościzmniejszenia dostaw, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie dostarczony
przedmiotzamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe
wobecZamawiającego,
f)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, Strony przewidują zmianę wartości zamówienia o
obowiązującypodatek VAT, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzanie aneksu do umowy,
g)w przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w terminie 12 miesięcy od
dniapodpisania umowy, Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, do
czasuzrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej do zapłaty za wykonanie
przedmiotuumowy z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.
3)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związaniaofertą, wadium w wysokości 45 000 PLN przed upływem terminu składania ofert: do 27.2.2018 godz:
9:00

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień
publicznych-Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018
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