Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i odbiór zużytych materiałów
eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, krajowy numer
identyfikacyjny 109467000000, ul. pl. Nowy Targ 42377 , 50141 Wrocław, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7779230, 7779231, e-mail
tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl, faks 717 779 229.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.wroc.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.wroc.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163
Wrocław pok. nr 139

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i odbiór
zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia
Numer referencyjny: ZP/PN/62/2017/WOU
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: 1. Dostarczone materiały eksploatacyjne do
urządzeń drukujących wyszczególnione: a/ w załączniku nr 1.1 do SIWZ - to materiały
eksploatacyjne oryginalne do urządzeń drukujących będących na gwarancji producenta (tj.
materiały eksploatacyjne wyprodukowane w całości i wprowadzone do obrotu przez
producenta urządzenia drukującego, do którego eksploatacji są przeznaczone) i fabrycznie
nowe (w których żaden element nie był wymieniany) oraz przewidziane i zalecane przez
producentów urządzeń drukujących w instrukcjach obsługi technicznej nie powodujące utraty
gwarancji producenta. Nie dopuszcza się dostarczania materiałów eksploatacyjnych
regenerowanych oraz poddanych procesowi ponownego napełniania. Muszą posiadać
oznaczenie produktu: znak firmowy (symbol), nazwa i symbol materiału eksploatacyjnego,
termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności, tj. kartę charakterystyki. Muszą
posiadać kartę gwarancyjną dostarczaną przy każdej partii materiałów eksploatacyjnych; b/ w
załączniku nr 1.2 do SIWZ - to materiały eksploatacyjne równoważne (tj. materiały
eksploatacyjne wyprodukowane w całości i wprowadzone do obrotu przez innego producenta

niż producent urządzenia drukującego, do którego eksploatacji są przeznaczone) nie
regenerowane pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych parametrów
techniczno - jakościowych co określona klasa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
(toner tusz – nie będą napełniane przy uproszczonym procesie recyklingu, taśma w kasecie
barwiącej – nie będzie ponownie nasączana tuszem), fabrycznie nowe wolne od wad
technicznych, kompletne, do produkcji których użyto materiałów nowych nie
regenerowanych, które przeszły testy wykluczające wady materiałowe (nieszczelności,
mikropęknięcia), w tym: obudowy, wałki światłoczułe, bębny optyczne w tonerach, listwy
czyszczące i rozprowadzające, koła zębate, złącza, elementy elektroniczne i inne.
Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne remanufakturowane tj. takie, w których
nastąpiła wymiana zużytych elementów mechanicznych na nowe, nie uznaje się wyrobu,
gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony. Materiały
eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu czytelną nazwę producenta i listę
kompatybilności (lista typów urządzeń drukujących, do których dany materiał eksploatacyjny
jest przystosowany), termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności, tj. kartę
charakterystyki. Muszą posiadać kartę gwarancyjną dostarczaną przy każdej partii materiałów
eksploatacyjnych. 2. Zamawiający nie określa kto (producent lub Wykonawca) sporządza
kartę gwarancyjną i kartę charakterystyki. Przez kartę gwarancyjną i kartę charakterystyki
Zamawiający rozumie: 1) Karta gwarancyjna jest pisemnym oświadczeniem gwaranta i musi
zawierać: - nazwę i adres gwaranta; - datę zakupu; - określenie materiału eksploatacyjnego
sprzedanego; - czas, na jaki gwarancja została udzielona; - zobowiązania gwaranta. 2) Karta
charakterystyki musi zawierać poniższe informacje. Kartą charakterystyki może być również
firmowe opakowanie produktu, na którym zawarte będą min. poniższe informacje: - znak
firmowy (symbol) lub nazwa producenta, - nazwę materiału eksploatacyjnego, - symbol
materiału eksploatacyjnego, - termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności - typ
urządzenia drukującego, dla którego został wyprodukowany materiał eksploatacyjny. 3.
Użycie materiałów eksploatacyjnych wymienionych w zał. 1.1 nie może spowodować utraty
gwarancji producenta urządzeń drukujących, oraz wymienionych w zał. 1.2 nie może
powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń drukujących oraz jakości wydruku
wyspecyfikowanej w warunkach technicznych producenta urządzeń. 4. Na dostarczone
materiały eksploatacyjne jak w zał. 1.1 i 1.2 Wykonawca musi udzielić 12 miesięcy
gwarancji, tórej bieg rozpoczyna się od daty odbioru. 5. Przedmiot umowy na dostawę
realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie do 2 dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz
miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę tylko jednej sztuki
przedmiotu umowy. 6. Wydanie materiałów eksploatacyjnych nastąpi w miejscu wskazanym
każdorazowo w zamówieniu/zgłoszeniu, tj. w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w
godzinach pracy Urzędu. 7. W przypadku otrzymania innego towaru niż zamawiany lub
towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca, na swój koszt,
dokona jego wymiany na nowy w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia.
Opis przedmiotu zamówienia na odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych: 1. Odbiór
zużytych materiałów eksploatacyjnych oznaczonych w załączniku 1.1 i załączniku 1.2 będzie
realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego
telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia. W zgłoszeniach określone będą miejsca odbioru partii zużytych materiałów
eksploatacyjnych. Odbiór materiałów eksploatacyjnych nastąpi w miejscu wskazanym
każdorazowo w zamówieniu/zgłoszeniu, tj. w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w
godzinach pracy Urzędu. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie stwierdzony
protokołem odbioru, potwierdzonym przez obie strony, na którym będzie wpisany numer

zgłoszenia. Protokół odbioru musi zawierać: rodzaj oraz ilość sztuk oryginalnych,
nieoryginalnych, nieuszkodzonych i uszkodzonych materiałów eksploatacyjnych. 2.
Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii przedmiotu zamówienia, o
którym mowa powyżej w pkt 1, wystawia kartę przekazania odpadu tj. dokument
poświadczający odpowiednie gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.). 3. Po przekazaniu zużytych materiałów
eksploatacyjnych przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi
Wykonawca. Jeśli przetworzenie i napełnienie zużytych materiałów eksploatacyjnych nie jest
możliwe, Wykonawca zapewnia odpowiednią utylizację odpadów tj. unieszkodliwienie
odpadów powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych na własny koszt. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty Zamawiającemu za odebrane
nieuszkodzone zużyte materiały eksploatacyjne po wystawieniu faktury VAT przez
Zamawiającego. Uwaga: Wykonawca musi posiadać przez okres trwania umowy aktualne
zezwolenie/decyzje lub inne równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o opadach z dnia 14
grudnia 2012r na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż
niebezpieczne, jak materiały eksploatacyjne lub umowę w formie pisemnej z posiadaczem
odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. materiały eksploatacyjne z zał.
1.1, 1.2) i wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych
materiałów eksploatacyjnych z zał. 1.1, 1.2. Niniejszy dokument Wykonawca musi
dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania umowy.
II.5) Główny kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunki udziału, jeśli
w szczególności wykaże on, że: W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB
ZAWODOWEJ w tym, w zakresie wiedzy i doświadczenia - wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, co najmniej dwie (2) dostawy materiałów eksploatacyjnych odpowiadające swoim
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, każda na kwotę o wartości minimum
500.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę, (zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), tj.: - „Wykaz dostaw”
wykonanych lub 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, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane
należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału określonych
sekcji III.1.3) (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). UWAGA: w przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w zakresie wiedzy i
doświadczenia będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców. 2. Dowodami, o
których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. 3. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie technicznej
lub zawodowej - Wykonawca złoży (wraz z ofertą) pisemne zobowiązanie innego podmiotu
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Grupa kapitałowa Zamawiający (zgodnie z art. 86. ust 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po
otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące : - kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiającego (http://bip.um.wroc.pl) informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
ww. oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wraz z
ofertą (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego
zakazu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena za dostawę materiałów eksploatacyjnych
cena za odbiór nieuszkodzonych zużytych materiałów eksploatacyjnych
Termin wymiany materiałów eksploatacyjnych
Zmniejszenie ilości składowania odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych

50,00
10,00
10,00
30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień projektu umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy, w przypadku
zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 4.W przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 5. Obowiązek wykazania,
iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2) i 3) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 6.W celu dokonania zmian umowy, o których mowa
w ust. 1 pkt 2) i 3), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w
tym m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia,
dokumenty/deklaracje ZUS: 1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych
zmian na koszty wykonania zamówienia, 2) określające stopień w jakim zmiana, o której

mowa w ust. 1 pkt 2) i wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 7. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 nastąpi od dnia: 1) wejścia w życie przepisów
uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od
dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli
wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust. 7 pkt 1) umowy.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 10
poniżej i w § 4 ust. 2 oraz § 10 ust.2 projektu umowy. 9. Zamawiający przewiduje zmiany
umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które
mają wpływ na realizację umowy, 2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na
realizację umowy, 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu
pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-11-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Z up. Prezydenta
Ewa Kulik
Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych

