Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i
kserokopiarek.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
faks 0 22 58 56 565.
•
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i
kserokopiarek (2 grupy asortymentowe, łącznie 317 pozycji).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.19.23.00-4, 30.19.21.13-6,
30.19.21.12-9, 30.12.51.20-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

•

Informacja na temat wadium: (dotyczy I grupy asortymentowej) Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych
00/100) wniesionym do dnia 22.06.2009 roku do godziny 10:00.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonali
z naleŜytą starannością co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i
wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez takie dostawy
zamawiający rozumie dostawy, których przedmiotem były materiały eksploatacyjne
(takie jak: tusze, tonery i taśmy) do urządzeń drukujących i kopiujących, o wartości
kaŜdej pojedynczej dostawy co najmniej 400 000,00 zł brutto - warunek szczegółowy
dotyczy I grupy asortymentowej, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają polisę lub inny
dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł warunek szczegółowy dotyczy I grupy asortymentowej, d) nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie warunków oceniane będzie
spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na
potwierdzenie spełniania wymagań, udziału w postępowaniu wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o
spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp; b) oświadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp; c)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) Od
wykonawców składających ofertę na I grupę asortymentową zamawiający będzie
wymagał: a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbioru oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy
zostały wykonane naleŜycie. Przez takie dostawy zamawiający rozumie dostawy,
których przedmiotem były materiały eksploatacyjne (takie jak: tusze, tonery i taśmy)
do urządzeń drukujących i kopiujących, o wartości kaŜdej pojedynczej dostawy co
najmniej 400 000,00 zł brutto; b) przedłoŜenia polisy, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł.
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze Wydział Zamówień
Publicznych 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro
Administracyjno-Gospodarcze Wydział Zamówień Publicznych 02-652 Warszawa ul.
Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I grupa asortymentowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I grupa asortymentowa materiały eksploatacyjne do drukarek i telefaksów (273 pozycje asortymentowe).
•
•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.19.23.00-4, 30.19.21.136, 30.19.21.12-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II grupa asortymentowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II grupa asortymentowa
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek (łącznie 44 pozycje).

•
•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.20-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 6/II/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
telefaksów i kserokopiarek w dwóch grupach asortymentowych (łącznie 317 pozycji).
2) Oznaczenie wg CPV:
30125100-2
30192300-4
30192113-6
30192112-9
30125120-8

wkłady barwiące
taśmy barwiące
wkłady drukujące
głowice barwiące do maszyn drukujących
tonery do fotokopiarek

3) Asortyment oraz ilości materiałów eksploatacyjnych przedstawia formularz oferty
(załącznik nr 1 do s.i.w.z.).
4) Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych. Przez uŜycie słowa ,,oryginalne” zamawiający rozumie materiały
eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są
przeznaczone, do wytworzenia, których zastosowano wcześniej nieuŜywane części
i komponenty.
5) Zmawiający dopuszcza dostawę produktów równowaŜnych. Przez produkty równowaŜne
zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia, którego zastosowano
nieuŜywane wcześniej części i komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest
przeznaczony o parametrach nie gorszych niŜ produkt oryginalny w zakresie pojemności,
wydajności i jakości.
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6) Podane ilości materiałów eksploatacyjnych, są wielkościami szacunkowymi
i w rzeczywistości mogą ulec zmianie z tym, iŜ wartość zakupionych materiałów nie
przekroczy wartości umowy. Zamawiający gwarantuje, Ŝe ww. zmiany nie spowodują
obniŜenia wartości zamówienia o więcej niŜ 20% umówionej kwoty - dotyczy I grupy
asortymentowej.
7) Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane
w nowe, nienoszące znamion otwierania opakowania zawierające, co najmniej:
a)
numer katalogowy produktu
b)
nazwę i typ urządzenia do którego są przeznaczone
c)
symbol/nazwę producenta
d)
datę upływu waŜności produktu
8) Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego odbioru od zamawiającego zuŜytych
opakowań po materiałach eksploatacyjnych.
9) Gwarancja na oferowany asortyment – minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru.
10) Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego na terenie Warszawy.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy
asortymentowe. KaŜda grupa asortymentowa rozpatrywana będzie oddzielnie.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty
zgodnej z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy:
a) I grupa asortymentowa - sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i telefaksów przez okres 12 miesięcy. Czas realizacji kaŜdej pojedynczej dostawy przez
wykonawcę, będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonawcy
zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę po zawarciu umowy
wykonawca zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania
zapotrzebowania.
b) II grupa asortymentowa – jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych
do kserokopiarek w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia; a w szczególności wykonali z naleŜytą
starannością co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością
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dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez takie dostawy zamawiający
rozumie dostawy, których przedmiotem były materiały eksploatacyjne (takie jak:
tusze, tonery i taśmy) do urządzeń drukujących i kopiujących, o wartości kaŜdej
pojedynczej dostawy co najmniej 400 000,00 zł brutto - warunek szczegółowy
dotyczy I grupy asortymentowej.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, a w szczególności posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający,
Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł - warunek szczegółowy
dotyczy I grupy asortymentowej.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1) wykonawca
musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2) Od wykonawców składających ofertę na I grupę asortymentową zamawiający będzie
wymagał:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbioru oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy
zostały wykonane naleŜycie. Przez takie dostawy zamawiający rozumie dostawy,
których przedmiotem były materiały eksploatacyjne (takie jak: tusze, tonery i taśmy)
do urządzeń drukujących i kopiujących, o wartości kaŜdej pojedynczej dostawy
co najmniej 400 000,00 zł brutto – zgodnie z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.
b) przedłoŜenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł;
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu.
Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.
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9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.
Artur Stankiewicz, nr tel. 022 58 56 512
10. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
inną czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1
4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym
firmy (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa
w formie pisemnej, w oryginale)
5) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, o których mowa w punkcie
7 s.i.w.z.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
7) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie
mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona
z jawną częścią oferty w sposób trwały.
8) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł
poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na dostawę materiałów eksplatacyjnych –
nr sprawy 6/II/2009” oraz ,,Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
(W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty,
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia
np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert).
10) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa, ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2009 r. o godz. 1000.
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3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 22.06.2009 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień
Publicznych BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem toŜsamości.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia załącznik nr 1.
2) Przez cenę oferty naleŜy rozumieć sumę wartości brutto wszystkich pozycji w danej
grupie asortymentowej.
3) Przez wartość brutto poszczególnej pozycji asortymentowej naleŜy rozumieć iloczyn
ilości asortymentu i jego ceny jednostkowej netto powiększony o podatek VAT.
4) Cena oferty obejmuje równieŜ koszty dostawy do miejsca wskazanego przez
zamawiającego oraz wszelkie koszty pochodne (m.in. ubezpieczenia, opłaty celne itp.).
5) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze
oceny zgodnie z poniŜszymi kryteriami.
2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniŜszą cenę uzyska 100 punktów.
3) Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad

gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin - najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
4) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt).
15. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Wadium (dotyczy I grupy asortymentowej)
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć
tysięcy złotych 00/100) wniesionym do dnia 22.06.2009 roku do godziny 1000.
2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr 10
1010 1010 0092 6313 9130 0000,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, ze zm.).
3) Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty.
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4)
5)

6)

7)

8)

Niezabezpieczenie oferty wadium skutkuje wykluczeniem wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy jeŜeli:
• upłynął termin związania ofertą,
• zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono
zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy,
• zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
Z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a uPzp, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium,
na wniosek wykonawcy:
• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
• który został wykluczony z postępowania,
• którego oferta została odrzucona.
Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zmówienia publicznego stało się niemoŜliwe
z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego
stronie.

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy (dotyczy I grupy asortymentowej).
1. Wykonawca, który zostanie wybrany do wykonania przedmiotu zamówienia
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny oferty, w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie będzie mogło być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach:
- pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr 10 1010
1010 0092 6313 9130 0000,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający będzie przechowywał
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
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4. Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z ww.
form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.
16. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie
roboczym.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, przewidziane w postępowaniach
o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
19. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
20. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1) a) i b),
3) załącznik nr 3 - formularz wykazu wykonanych dostaw, o którym mowa
w pkt 7 ppkt 2) a),
4) załącznik nr 4 - istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
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I grupa asortymentowa
WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

Lp

Rodzaj urządzenia

Symbol materiału/numer katalogowy
wg producenta drukarki/telefax-u

Wypełnić w przypadku zaoferowania
materiału równowaŜnego
producent

J.m.

Ilość
szacunkowa

symbol/
nr katalog

1

BROTHER DCP 330C tusz black

OEM LC1000Bk

szt.

2

2

BROTHER DCP 330C tusz cyjan

OEM LC1000C

szt.

1

3

BROTHER DCP 330C tusz magenta

OEM LC1000M

szt.

1

4

BROTHER DCP 330C tusz yellow

OEM LC1000Y

szt.

1

5

CANON 965i pojemnik z photo cyan atramentem

BCI-6PC

szt.

2

6

CANON 965i pojemnik z photo magenta atramentem

BCI-6PM

szt.

2

7

Canon B-150 Tusz

Canon BX 3

szt.

9

8

Canon B-160 głowica z tuszem

Canon BX-20 black

szt.

2

9

CANON BJC 4650 głowica kolorowa z wymiennymi pojemnikami

BC 21e

szt.

3

10 CANON BJC 4650 głowica zintegrowana z czarnym atramentem

BC 20

szt.

4

11 CANON BJC 4650 pojemnik z czarnym atramentem

BCI 21Bk

szt.

5

12 CANON BJC 4650 pojemnik z kolorowym atramentem

BCI 21C

szt.

4

13 CANON BJC 85 pojemnik z czarnym atramentem

BCI 10Bk

szt.

6

14 CANON I 80 pojemnik z kolorowym atramentem

BCI 15 C

szt.

2

15 CANON I 865 pojemnik z atramentem cyan

BCI 6C

szt.

3

16 CANON I 865 pojemnik z atramentem magenta

BCI 6M

szt.

3

17 CANON I 865 pojemnik z atramentem Ŝółtym

BCI 6Y

szt.

3

18 CANON I 865 pojemnik z czarnym atramentem

BCI 6Bk

szt.

4

19 CANON I 865 pojemnik z czarnym atramentem

BCI 3eBK

szt.

2

20 Canon L-120

Canon FX 10

szt.

20

21 Canon L-290 toner

Canon FX 3

szt.

50

22 Canon L-380S

Cartridge T

szt.

5

23 Canon L-2000 toner

Canon FX 7

szt.

3

24 CANON PIXMA iP 4200

CLI-8BK

szt.

3

25 CANON PIXMA iP 4200

CLI-8Y

szt.

3

Cena
jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

Stawka
VAT

2

26 CANON PIXMA iP 4200

CLI-8M

szt.

3

27 CANON PIXMA iP 4200

CLI-8C

szt.

3

28 CANON PIXMA iP 4200

PGI-5B

szt.

1

29 CANON PIXMA iP 90 Czarny

BCI 15 Bk

szt.

5

30 CANON PIXMA iP 90 Kolorowy

BCI 16C

szt.

4

31 Epson AcuLaser C1100 AcuBrite Toner cyan

C13S050189

szt.

2

32 Epson AcuLaser C1100 AcuBrite Toner czarny

C13S050190

szt.

4

33 Epson AcuLaser C1100 AcuBrite Toner magenta

C13S050188

szt.

2

34 Epson AcuLaser C1100 AcuBrite Toner Ŝółty

C13S050187

szt.

2

35 Epson LQ 870 taśma do drukarki czarna

C13S015021

szt.

5

36 Epson LX 300 taśma do drukarki czarna

C13S015019

szt.

4

37 Epson Stylus Photo 915 atrament czarny

C13T007402

szt.

5

38 Epson Stylus Photo 915 atrament kolorowy

C13T008401

szt.

8

39 Epson Stylus Photo R1800 optymalizator połysku

TO540

szt.

10

40 Epson Stylus Photo R1800 tusz black

TO541

szt.

10

41 Epson Stylus Photo R1800 tusz blue

TO549

szt.

10

42 Epson Stylus Photo R1800 tusz cyan

TO542

szt.

10

43 Epson Stylus Photo R1800 tusz magenta

TO543

szt.

10

44 Epson Stylus Photo R1800 tusz matte black

TO548

szt.

10

45 Epson Stylus Photo R1800 tusz red

TO547

szt.

10

46 Epson Stylus Photo R1800 tusz yellow

TO544

szt.

10

47 Epson Stylus Photo R240 atrament 4 kolorowy

C13T055640A0

szt.

6

48 HP 3940 wkład atramentowy czarny

HP C9351AE

szt.

8

49 HP 3940 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C9352AE

szt.

6

50 HP BIJ 1000 wkład atramentowy błękitny

HP C4815AE

szt.

4

51 HP BIJ 1000 wkład atramentowy czarny

HP C4814AE

szt.

4

52 HP BIJ 1000 wkład atramentowy purpurowy

HP C4816AE

szt.

4

53 HP BIJ 1000 wkład atramentowy Ŝółty

HP C4817AE

szt.

4

54 HP BIJ 1100D głowica drukująca błękitna

HP C4811A

szt.

1

55 HP BIJ 1100D głowica drukująca czarna

HP C4810A

szt.

1
3

56 HP BIJ 1100D głowica drukująca purpurowa

HP C4812A

szt.

1

57 HP BIJ 1100D głowica drukująca Ŝółta

HP C4813A

szt.

1

58 HP BIJ 1100D wkład atramentowy czarny

HP C4844AE / HP10

szt.

6

59 HP DJ 2000/2250 tusz cyan

HP C4836A

szt.

2

60 HP DJ 2000/2250 tusz purpura

HP C4837AE

szt.

2

61 HP DJ 2000/2250 tusz yellow

HP C4838AE

szt.

2

62 HP DJ 310/ 320/ 340/ 340CBI wkład atramentowy czarny

HP 51633ME

szt.

2

63 HP DJ 3325 wkład atramentowy czarny

HP C8727AE

szt.

12

64 HP DJ 3325 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C8728AE

szt.

10

65 HP DJ 350 C wkład atramentowy czarny

HP C6628AE

szt.

10

66 HP DJ 400/540/560 wkład atramentowy czarny

HP 51626AE

szt.

4

67 HP DJ 400/540/560 wkład atramentowy trójkolorowy

HP 51625AE

szt.

5

68 HP DJ 450C/ seria 5150/ seria 5550 wkład atramentowy czarny

HP C6656AE

szt.

150

69 HP DJ 450C/ seria 5150/ seria 5550 wkład atramentowy fotograficzny kolor

HP C6658AE

szt.

5

70 HP DJ 450C/ seria 5150/ seria 5550 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C6657AE

szt.

110

71 HP DJ 460 wkład atramentowy czarny

HP 338/ C8765EE

szt.

45

72 HP DJ 460 wkład atramentowy trójkolorowy

HP 343/ C8766EE

szt.

40

73 HP DJ 5440 tusz czarny

HP C9362EE/ HP 336

szt.

5

74 HP DJ 5440 tusz kolor

HP C9361EE/ HP 342

szt.

5

75 HP DJ 6540 wkład atramentowy czarny

HP C8767EE

szt.

45

76 HP DJ 6540 wkład atramentowy czarny fotograficzny

HP C9369EE

szt.

2

77 HP DJ 6540 wkład atramentowy fotograficzny szary

HP C9368EE

szt.

2

78 HP DJ 6540 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C9363EE

szt.

25

79 HP DJ 690C/ 697C wkład atramentowy czarny

HP 51629AE

szt.

10

80 HP DJ 710C/ 720C/ 722 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C1823DE

szt.

20

81 HP DJ 840C/ 845C wkład atramentowy trójkolorowy

HP C6625AE

szt.

20

82 HP DJ 850C/ 870CXI wkład atramentowy trójkolorowy

HP 51641AE

szt.

2

83 HP DJ 930 C wkład atramentowy czarny

HP 51645AE

szt.

40

84 HP DJ seria 3820 wkład atramentowy czarny

HP C6615DE

szt.

40

85 HP DJ seria 3820 wkład atramentowy trójkolorowy

HP C6578AE

szt.

50
4

86 HP LJ 1000 W kaseta z czarnym tonerem

HP C7115A

szt.

12

87 HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1020 kaseta z czarnym tonerem

HP Q2612A

szt.

36

88 HP LJ 1160 kaseta z czarnym tonerem

HP Q5949A

szt.

17

89 HP LJ 1320 kaseta z czarnym tonerem

HP Q5949X

szt.

26

90 HP LJ 2600N kaseta z błękitnym tonerem

HP Q6001A

szt.

13

91 HP LJ 2600N kaseta z czarnym tonerem

HP Q6000A

szt.

17

92 HP LJ 2600N kaseta z purpurowym tonerem

HP Q6003A

szt.

13

93 HP LJ 2600N kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q6002A

szt.

13

94 HP LJ 4350N kaseta z czarnym tonerem

HP Q5942X

szt.

8

95 HP LJ 4730mfp Color kaseta z czarnym tonerem

HP Q6460A

szt.

2

96 HP LJ 4730mfp Color kaseta z czerwonym tonerem

HP Q6463A

szt.

1

97 HP LJ 4730mfp Color kaseta z niebieskim tonerem

HP Q6461A

szt.

1

98 HP LJ 4730mfp Color kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q6462A

szt.

1

99 HP LJ 4L kaseta z czarnym tonerem

HP 92274A

szt.

3

100 HP LJ 5500 kaseta z tonerem cyan

HP C9731A

szt.

3

101 HP LJ 5500 kaseta z czarnym tonerem

HP C9730A

szt.

3

102 HP LJ 5500 kaseta z tonerem magenta

HP C9733A

szt.

3

103 HP LJ 5500 kaseta z tonerem yellow

HP C9732A

szt.

3

104 HP LJ 5Simx kaseta z czarnym tonerem

HP C3909X

szt.

3

105 HP LJ 6L kaseta z czarnym tonerem

HP C3906A

szt.

5

106 HP LJ 6P kaseta z czarnym tonerem

HP C3903A

szt.

3

107 HP LJ Color seria 2550 bęben obrazowy

HP Q3964A

szt.

3

108 HP LJ Color seria 2550 kaseta z błękitnym tonerem

HP Q3961A

szt.

8

109 HP LJ Color seria 2550 kaseta z czarnym tonerem

HP Q3960A

szt.

16

110 HP LJ Color seria 2550 kaseta z purpurowym tonerem

HP Q3963A

szt.

8

111 HP LJ Color seria 2550 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q3962A

szt.

8

112 HP LJ Color seria 3500 kaseta z błękitnym tonerem

HP Q2671A

szt.

2

113 HP LJ Color seria 3500 kaseta z czarnym tonerem

HP Q2670A

szt.

4

114 HP LJ Color seria 3500 kaseta z purpurowym tonerem

HP Q2673A

szt.

2

115 HP LJ Color seria 3500 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q2672A

szt.

2
5

116 HP LJ Color seria 3600 kaseta z błękitny tonerem

HP Q6471A

szt.

4

117 HP LJ Color seria 3600 kaseta z czarnym tonerem

HP Q6470A

szt.

24

118 HP LJ Color seria 3600 kaseta z purpurowym tonerem

HP Q6473A

szt.

4

119 HP LJ Color seria 3600 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q6472A

szt.

4

120 HP LJ Color seria 3700 kaseta z błękitnym tonerem

HP Q2681A

szt.

2

121 HP LJ Color seria 3700 kaseta z purpurowym tonerem

HP Q2683A

szt.

2

122 HP LJ Color seria 3700 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP Q2682A

szt.

2

123 HP LJ Color seria 3700 zespół przenoszenia obrazu

HP Q3658A

szt.

2

124 HP LJ Color seria 3700 zespół utrwalający 220V

HP Q3656A

szt.

2

125 HP LJ Color seria 4500/ 4550 bęben światłoczuły drum kit

HP C4195A

szt.

2

126 HP LJ Color seria 4500/ 4550 grzałka utrwalająca fuder kit

HP C4198A

szt.

2

127 HP LJ Color seria 4500/ 4550 kaseta z błękitnym tonerem

HP C4192A

szt.

4

128 HP LJ Color seria 4500/ 4550 kaseta z czarnym tonerem

HP C4191A

szt.

5

129 HP LJ Color seria 4500/ 4550 kaseta z purpurowym tonerem

HP C4193A

szt.

4

130 HP LJ Color seria 4500/ 4550 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP C4194A

szt.

4

131 HP LJ Color seria 4500/ 4550 zespół przenoszenia obrazu transfer kit

HP C4196A

szt.

1

132 HP LJ Color seria 4600/ 4650 kaseta z błękitnym tonerem

HP C9721A

szt.

6

133 HP LJ Color seria 4600/ 4650 kaseta z czarnym tonerem

HP C9720A

szt.

8

134 HP LJ Color seria 4600/ 4650 kaseta z purpurowym tonerem

HP C9723A

szt.

6

135 HP LJ Color seria 4600/ 4650 kaseta z Ŝółtym tonerem

HP C9722A

szt.

6

136 HP LJ P2015N toner czarny

HP Q7553X

szt.

9

137 HP LJ P3005D toner czarny

HP Q7551X

szt.

3

138 HP LJ seria 1100 kaseta z czarnym tonerem

HP C4092A

szt.

31

139 HP LJ seria 1200/ 1220 kaseta z czarnym tonerem

HP C7115X

szt.

31

140 HP LJ seria 1300 kaseta z czarnym tonerem

HP Q2613X

szt.

36

141 HP LJ seria 2100/2200 kaseta z czarnym tonerem

HP C4096A

szt.

21

142 HP LJ seria 2300 kaseta z czarnym tonerem (dwupak)

HP Q2610D

dwupak

21

143 HP LJ seria 2420 kasta z czarnym tonerem

HP Q6511X

szt.

4

144 HP LJ seria 4000/ 4050 kaseta z czarnym tonerem

HP C4127X

szt.

9

145 HP LJ seria 4100 DTN kaseta z czarnym tonerem

HP C8061X

szt.

3
6

146 HP LJ seria 4200 DTN kaseta z czarnym tonerem

HP Q1338A

szt.

5

147 HP LJ seria 4300 kaseta z czarnym tonerem

HP Q1339A

szt.

6

148 HP LJ seria 5000/5100 kaseta z czarnym atramentem

HP C4129X

szt.

6

149 HP OfficeJet Pro L7680 tusz błękitny

HP C9391A/ HP 88

szt.

6

150 HP OfficeJet Pro L7680 tusz czarny

HP C9396AE/ HP 88

szt.

6

151 HP OfficeJet Pro L7680 tusz purpurowy

HP C9392A/ HP 88

szt.

6

152 HP OfficeJet Pro L7680 tusz Ŝółty

HP C9393A/ HP 88

szt.

6

153 HP DJ 3505 DN toner Ŝółty

HP Q7582A

szt.

15

154 HP DJ 3505 DN toner błękitny

HP Q7581A

szt.

15

155 HP DJ 3505 DN toner purpurowy

HP Q7583A

szt.

15

156 HP CP 3525N toner czarny

HP CE250X

szt.

7

157 HP CP 3525N toner błękitny

HP CE251A

szt.

5

158 HP CP 3525N toner purpurowy

HP CE253A

szt.

5

159 HP CP 3525N toner Ŝółty

HP CE252A

szt.

5

160 HP LJ P2055D toner czarny

HP CE505X

szt.

2

161 HP Color CP 1215 toner czarny

HP CB540A

szt.

9

162 HP Color CP 1215 toner błękitny

HP CB541A

szt.

4

163 HP Color CP 1215 toner purpurowy

HP CB543A

szt.

4

164 HP Color CP 1215 toner Ŝółty

HP CB542A

szt.

4

165 HP LJ P1005 toner czarny

HP CB435A

szt.

2

166 KONICA-Minolta MAGICOLOR 2400W toner czarny do 4500 wydruków

1710589-004 Konica-Minolta

szt.

3

167 Kyocera-Mita FS 1200 toner czarny

TK-25

szt.

1

168 Kyocera-Mita FS 800 toner czarny

TK-16

szt.

4

169 Lexmark C500n bęben światłoczuły

C500X26G

szt.

1

170 Lexmark C500n kaseta z tonerem cyjan

C500H2CG

szt.

4

171 Lexmark C500n kaseta z tonerem czarnym

C500H2KG

szt.

7

172 Lexmark C500n kaseta z tonerem magenta

C500H2MG

szt.

4

173 Lexmark C500n kaseta z tonerem Ŝółtym

C500H2YG

szt.

4

174 Lexmark C534n toner cyan

C5340CX

szt.

4

175 Lexmark C534n toner czarny

C5240KH

szt.

6
7

176 Lexmark C534n toner magenta

C5340MX

szt.

4

177 Lexmark C534n toner yellow

C5340YX

szt.

4

178 Lexmark C780dn toner cyan

C780H1CG

szt.

38

179 Lexmark C780dn toner czarny

C780H1KG

szt.

68

180 Lexmark C780dn toner magenta

C780H1MG

szt.

38

181 Lexmark C780dn toner yellow

C780H1YG

szt.

38

182 Lexmark C920N

toner cyan

C9202CH

szt.

3

183 Lexmark C920N

toner czarny

C9202KH

szt.

5

184 Lexmark C920N

toner magenta

C9202MH

szt.

3

185 Lexmark C920N

toner yellow

C9202YH

szt.

3

186 Lexmark E240 bęben światłoczuły czarny

12A8302

szt.

3

187 Lexmark E240 kaseta z tonerem czarnym

24036SE

szt.

12

188 Lexmark E250 - Bęben światłoczuły

E250X22G

szt.

1

189 Lexmark E250 - toner czarny

E250A11E

szt.

2

190 Lexmark Optra E 323 toner czarny

12A7405

szt.

8

191 Lexmark E460DN

OE460X11E

szt.

3

192 Lexmark T 634 czarny

12A7468 - 12A7462

szt.

5

193 Lexmark T 640 kaseta z tonerem czarnym

64016HE

szt.

25

194 Lexmark Z1420 tusz czarny

18C1523

szt.

2

195 Lexmark Z1420 tusz kolor

18C1524

szt.

2

196 MAGICOLOR 2400W magenta do 4500 wydruków

1710589-006 Konica Minolta

szt.

1

197 MAGICOLOR 2400W OPC bęben do 4500 wydruków

1710591-001 Konica-Minolta

szt.

1

198 MAGICOLOR 2400W toner yellow do 4500 wydruków

1710589-005 Konica-Minolta

szt.

1

199 MAGICOLOR 2400W toner cyan do 4500 wydruków

1710589-007 Konica Minolta

szt.

1

200 OKI 320 czarna taśma barwiąca

9002303

szt.

20

201 OKI 520/521 czarna taśma barwiąca

9002315

szt.

5

202 OKI 3410 ML czarna taśma barwiąca

9002308

szt.

8

203 OKI 390 FB czarna taśma barwiąca

9002310

szt.

12

204 OKI 7200 bęben światłoczuły cyan

41304111

szt.

2

205 OKI 7200 bęben światłoczuły czarny

41304112

szt.

2
8

206 OKI 7200 bęben światłoczuły magenta

41304110

szt.

2

207 OKI 7200 bęben światłoczuły Ŝółty

41304109

szt.

2

208 OKI 7200 pas transferu

41303903

szt.

2

209 OKI 7200 pojemnik z tonerem cyan

41304211

szt.

2

210 OKI 7200 pojemnik z tonerem czarnym

41304212

szt.

4

211 OKI 7200 pojemnik z tonerem magenta

41304210

szt.

2

212 OKI 7200 pojemnik z tonerem Ŝółtym

41304209

szt.

2

213 OKI 7200 zespół utrwalający

41304003

szt.

1

214 OKI 7300 bęben światłoczuły cyan

41962807

szt.

2

215 OKI 7300 bęben światłoczuły czarny

41962808

szt.

2

216 OKI 7300 bęben światłoczuły magenta

41962806

szt.

2

217 OKI 7300 bęben światłoczuły Ŝółty

41962805

szt.

2

218 OKI 7300 pas transferu

41945503

szt.

1

219 OKI 7300 pojemnik z tonerem czarnym

41963008

szt.

1

220 OKI 7300 rainbow kit

1101001

szt.

1

221 OKI 7300 zespół utrwalający

41945603

szt.

1

222 OKI B4300 bęben światłoczuły

42102802

szt.

1

223 OKI B4300 pojemnik z tonerem

1101202

szt.

1

224 OKI B6100N toner czarny

9004058

szt.

2

225 OKI B6200 N toner czarny

9004078

szt.

4

226 OKI C5250 - Bęben cyjan

42126672

szt.

2

227 OKI C5250 - Bęben czarny

42126673

szt.

2

228 OKI C5250 - Bęben magenta

42126671

szt.

2

229 OKI C5250 - Bęben yellow

42126670

szt.

2

230 OKI C5250- TONER BLACK

42127457

szt.

8

231 OKI C5250- TONER CYAN

42127456

szt.

4

232 OKI C5250- TONER MAGENTA

42127455

szt.

4

233 OKI C5250- TONER YELLOW

42127454

szt.

4

234 OKI C5250- Zespół utrwalający

42625503

szt.

2

235 OKI ML 391 E czarna taśma barwiąca

9002309

szt.

8
9

236 OKI ML 590/591 czarna taśma barwiąca

9002316

szt.

1

237 OKI PAGE 12I/N pojemnik z tonerem

40433203

szt.

1

238 OKI PAGE 24 DX/PL bęben światłoczuły

41019502

szt.

1

239 OKI PAGE 24 DX/PL pojemnik z tonerem

41022502

szt.

1

240 Panasonic KX-FLB801-3/KX

Panasonic KX-FA87E

szt.

2

241 Panasonic UF4100

Panasonic UG 3221

szt.

7

242 Panasonic KX-FT35PD/KX-FT343PD

Panasonic folia KX-FA57E

szt.

2

243 Panasonic KX-FL613 toner

Panasonic KX-FA83X

szt.

7

244 Tusz do plotera Canon typ PFI-102MB (czarny matowy)

Canon PFI-102MB

szt.

6

245 Tusz do plotera Canon typ PFI-102C (błękitny)

Canon PFI-102C

szt.

2

246 Tusz do plotera Canon typ PFI-102Y (Ŝółty)

Canon PFI-102Y

szt.

2

247 Tusz do plotera Canon typ PFI-102M (purpurowy)

Canon PFI-102M

szt.

2

248 Tusz do plotera Canon typ PFI-102FB (czarny foto)

Canon PFI-102FB

szt.

2

249 Pojemnik na zuŜyty toner

Canon MC-06

szt.

2

250 Ricoh 3000L toner

Ricoh Typ 30

szt.

1

251 SAMSUNG CLP 500 bęben światłoczuły

Samsung CLP-500RB

szt.

1

252 SAMSUNG CLP 500 toner cyan

Samsung CLP-500D5C

szt.

1

253 SAMSUNG CLP 500 toner czarny

Samsung CLP-500D7K

szt.

2

254 SAMSUNG CLP 500 toner magenta

Samsung CLP-500D5M

szt.

1

255 SAMSUNG CLP 500 toner Ŝółty

Samsung CLP-500D5Y

szt.

1

256 SAMSUNG CLP 500 zespół pasa transmisyjnego

Samsung CLP-500RT

szt.

1

257 XEROX PHASER 6100 tusz cyjan

XEROX106R00680

szt.

1

258 XEROX PHASER 6100 tusz czarny

XEROX106R00684

szt.

1

259 XEROX PHASER 6100 tusz magenta

XEROX106R00681

szt.

1

260 XEROX PHASER 6100 tusz yellow

XEROX106R00682

szt.

1

261 XEROX PHASER 6110N tusz cyjan

XEROX106R01206

szt.

1

262 XEROX PHASER 6110N tusz czarny

XEROX106R01203

szt.

1

263 XEROX PHASER 6110N tusz magenta

XEROX106R01205

szt.

1

264 XEROX PHASER 6110N tusz yellow

XEROX106R01204

szt.

1

265 XEROX PHASER 8200 DP rolka olejowa

XEROX 016-1932-00

szt.

1
10

266 XEROX PHASER 8200 DP tusz cyan 5 kostek

XEROX 016-2045-00

op.

1

267 XEROX PHASER 8200 DP tusz czarny 10 kostek

XEROX 016-2044-00

op.

1

268 XEROX PHASER 8200 DP tusz magenta 5 kostek

XEROX 016-2046-00

op.

1

269 XEROX PHASER 8200 DP tusz Ŝółty 5 kostek

XEROX 016-2047-00

op.

1

270 XEROX PHASER 8550DP tusz cyjan

XEROX108R00669

szt.

1

271 XEROX PHASER 8550DP tusz czarny

XEROX 108R00672

szt.

1

272 XEROX PHASER 8550DP tusz magenta

XEROX108R00670

szt.

1

273 XEROX PHASER 8550DP tusz yellow

XEROX108R00671

szt.

1

Cena oferty* (suma pozycji 1-273)
słownie złotych: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* - cena oferty obejmuje wartość oferowanego towaru, koszt podatku VAT, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz wszelkie koszty pochodne (m.in. ubezpieczenia, opłaty celne itp.).

1. Termin wykonania: sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów przez okres 12 miesięcy. Czas realizacji kaŜdej pojedynczej dostawy będzie wynosił do 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego. Pierwszą dostawę po zawarciu umowy wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania.
2. Gwarancja na oferowane materiały będzie wynosiła ____ miesięcy od dnia dostawy.
3. Warunki płatności: po odebraniu towaru, w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy, na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.
II grupa asortymentowa
WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

Lp

Rodzaj kserokopiarki

Symbol materiału/numer katalogowy
wg producenta kserokopiarek

Wypełnić w przypadku zaoferowania
materiału równowaŜnego
producent

J.m.

Ilość

symbol/
nr katalog

1

Toner do CANON iR 2200 czarny

C-EXV3

szt.

3

2

Toner do GESTETNER 2715Z czarny

CT110BLK NRG

szt.

5

3

Toner do GESTETNER 3265 czarny

DT14BLK NRG

but.

4

4

Toner do KONICA 7135 czarny

02BJ

szt.

2

5

Toner do KONICA 7823 czarny

8935123

szt.

2

6

Toner do KONICA 7823 magenta

8935126

szt.

2

7

Toner do KONICA 7823 yellow

8935124

szt.

2

8

Toner do KONICA 7823 cyan

8935125

szt.

2

9

Toner do KONICA BIZHUB C 451 yellow

a070250

szt.

5

Cena
Stawka
jednostkowa Wartość (netto)
VAT
(netto)

11

10 Toner do KONICA BIZHUB C 451 magenta

a070350

szt.

5

12

11 Toner do KONICA BIZHUB C 451 cyan

a070450

szt.

5

12 Toner do KONICA BIZHUB C 451 czarny

a070151

szt.

5

13 Toner do KONICA 5370 czarny

001G

szt.

4

14 Toner do KONICA 7022/7130 czarny

017J

szt.

2

15 Toner do KONICA 7033 czarny

000X

szt.

3

16 Toner do KONICA 7723/7823 czarny

8935123

szt.

1

17 Toner do KONICA 7723/7823 cyan

8935125

szt.

1

18 Toner do KONICA 7723/7823 magenta

8935126

szt.

1

19 Toner do KONICA B 130 F czarny

9967000420

szt.

4

20 Toner do KONICA B 420 czarny

024b

szt.

2

21 Toner do KONICA BIZHUB 210 czarny

8937784

szt.

2

22 Toner do KONICA BIZHUB 250 czarny

8938415

szt.

6

23 Toner do KONICA BIZHUP 900 czarny

022f

szt.

15

24 Toner do KONICA C-253 cyan

a0d7452

szt.

1

25 Toner do KONICA C-253 yellow

a0d7252

szt

1

26 Toner do KONICA C-253 magenta

a0d7352

szt.

1

27 Toner do KONICA C-253 czarny

a0d7152

szt.

1

28 Toner do KONICA C-350 magenta

4053703

szt

2

29 Toner do KONICA C-350 cyan

4053603

szt

2

30 Toner do KONICA C-350 yellow

4053503

szt.

2

31 Toner do KONICA C-350 czarny

4053403

szt.

2

32 Toner do KONICA MINOLTA BIZHUB 600 czarny

02XF

szt.

35

33 Toner do KYOCERA MITA KM 3530 czarny

370AB000

szt.

1

34 Toner do KYOCERA MITA KM 2030 czarny

37028010

szt.

10

35 Toner do KYOCERA MITA KM 3060 czarny

TK-675

szt.

2

36 Toner do KYOCERA MITA KM 6330 czarny

370AE010

szt.

2

37 Toner do KYOCERA MITA KM 5230 czarny

37015010

szt.

5

38 Toner do MITA DC 1260/56/15 czarny

37068010

szt.

5

39 Toner do PANASONIC FP 5316/7713 czarny

FQ-TF15-PU

szt.

1

40 Toner do RANK XEROX 5026/5331 czarny

006R90270

szt.

2
13

41 Toner do RANK XEROX 5316/5317 czarny

006R90169

but.

3

42 Toner do RICOH AF 650 czarny

885459

szt.

2

43 Toner do RICOH AF 3025AD czarny

885266

szt.

10

44 Toner do SHARP AR 122 czarny

AR168T

szt.

2

Cena oferty* (suma pozycji 1-44)

słownie złotych: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* - cena oferty obejmuje wartość oferowanego towaru, koszt podatku VAT, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz wszelkie koszty pochodne (m.in. ubezpieczenia, opłaty celne itp.).

1. Termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Gwarancja na oferowane materiały będzie wynosiła ____ miesięcy od dnia dostawy.
3.Warunki płatności: po odebraniu towaru, w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy, na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.

________________________________________________________________________________________
Miejscowość

Data

____________________________________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

14

Wartość
(brutto)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_____________

Wartość
(brutto)

24

25

26

_____________

27

Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 6/II/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DCZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który
mówi, Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz
Nr sprawy: 6/II/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

WYKAZ
wykonanych dostaw, których przedmiotem były materiały eksploatacyjne (takie jak: tusze, tonery
i taśmy) do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości kaŜdej pojedynczej dostawy co
najmniej 400 000,00 zł brutto.
Lp.

Wartość
dostawy

Przedmiot dostawy

Data
wykonania

Odbiorca

1.

2.

3.

Załącznikiem do niniejszego wykazu są dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŜej
dostawy były naleŜycie wykonane.

___________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz
Nr sprawy: 6/II/2009
ISTOTNE POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1. WYKONAWCA, na podstawie niniejszej umowy zobowiązany jest do:
Dot. I części asortymentowej – sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do
drukarek i telefaksów przez okres 12 miesięcy (określonych w załączniku nr …..),
Dot. II części asortymentowej – jednorazowej dostawy materiałów eksploatacyjnych do
kserokopiarek w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy (określonych w załączniku nr
…...).
2. Czas realizacji dostawy przez WYKONAWCĘ, będzie wynosił do 5 dni roboczych od
dnia zgłoszenia WYKONAWCY zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. Pierwszą
dostawę po zawarciu umowy WYKONAWCA zrealizuje w terminie do 14 dni roboczych
od daty otrzymania zapotrzebowania - dotyczy I części zamówienia.

3. Strony ustalają, Ŝe podane ilości materiałów eksploatacyjnych, są wielkościami
szacunkowymi i w rzeczywistości mogą ulec zmianie z tym, iŜ wartość zakupionych
materiałów nie przekroczy wartości umowy. ZAMAWIAJĄCY gwarantuje, Ŝe ww.
zmiany nie spowodują obniŜenia wartości zamówienia o więcej niŜ 20% umówionej
kwoty - zapis dotyczy I części zamówienia.

4. WYKONAWCA zobowiązany będzie do nieodpłatnego odbioru od ZAMAWIAJĄCEGO
zuŜytych opakowań po tuszach i tonerach.

§ 2.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się realizować przedmiot umowy określony w § 1 w
cenach określonych w załączniku do umowy, i na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
2. Maksymalne wynagrodzenie, po zsumowaniu wszystkich faktur, w czasie trwania umowy
nie moŜe przekroczyć w przypadku dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i telefaksów kwoty netto ……….. zł (słownie: ………….…….…złotych netto),
powiększonej o naleŜny podatek VAT, co daje kwotę ………….. zł brutto (słownie:
…………….….złotych brutto),
3.

Za dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek ZAMAWIAJĄCY zapłaci
WYKONWCY kwotę netto ………..…… zł (słownie: …………..…złotych netto),
powiększoną o naleŜny podatek VAT, co daje kwotę ……….. zł brutto (słownie:
………….….złotych brutto).

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia dotycząca materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i telefaksów, zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych oraz cen jednostkowych, określonych w załączniku do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 zawiera zapłatę za przedmiot umowy,
wszelkie inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług
VAT, w tym koszty dostawy do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO oraz wszystkie koszty
pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).
§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następowała będzie po
odebraniu towaru przez ZAMAWIAJACEGO, w formie przelewu bankowego na konto
WYKONAWCY, na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego
(polecenie przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
§ 4.
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, na własny koszt do
magazynu ZAMAWIAJĄCEGO połoŜonego na terenie Warszawy.
2. Przesyłka winna być zapakowana w sposób zwyczajowo przyjęty dla określonej grupy
towarowej, gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
§ 5.
GWARANCJA
1. WYKONAWCA udziela … miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.

Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania stosownego dokumentu
odbioru. Udzielona gwarancja musi zawierać się w okresie gwarancji określonej przez
producenta.
2. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, iŜ wydajność, jakość lub niezawodność
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego
lub, jeŜeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zuŜycia tuszu lub tonera,
WYKONAWCA na Ŝądanie zamawiającego winien materiał, którego Ŝądanie dotyczy,
bezpłatnie wymienić na materiał spełniający wymagania w ciągu 2 dni roboczych.
W przypadku, gdy dwukrotna wymiana reklamowanego materiału nie spełni ww.
wymagań, WYKONAWCA, na Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO, wymieni reklamowany
materiał na materiał oryginalny, bez zmiany ceny w ciągu 5 dni.
3. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez ZAMAWIAJĄCEGO uszkodzenia
urządzenia, spowodowanego przez dostarczony materiał eksploatacyjny, równowaŜny
w odniesieniu do materiałów pochodzących od producenta urządzenia, WYKONAWCA
zobowiązany będzie wymienić lub naprawić uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko
w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 7 dni roboczych.

4. Nie wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w terminie zgodnym z ust. 3,
uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY
w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. W takim przypadku WYKONAWCA
zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentu potwierdzającego fakt i koszt naprawy.
§ 6.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny oferty brutto, w formie...................... – dotyczy I części zamówienia,
2. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie WYKONAWCY zgodnie z art. 151 ust.1
ustawy PZP.
§7
KARY UMOWNE
1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony karą
w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za kaŜdy dzień opóźnienia,
nie więcej niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości
przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie
WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, – z czego jeden otrzymuje
WYKONAWCA a dwa ZAMAWIAJĄCY.

Informację wytworzył: Artur Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.06.2009 r.

Warszawa, 03.07.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
telefaksów i kserokopiarek – nr sprawy 6/II/2009.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia o wyborze
oferty nw. wykonawcy:
w I grupie asortymentowej:
Oferta nr 1
JOLIMPEX Jolanta Redek-Jaroszewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Na Skarpie 19/1, Biuro
Handlowe w Warszawie przy ul. Koszykowej 10.

w II grupie asortymentowej:
Oferta nr 1
JOLIMPEX Jolanta Redek-Jaroszewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Na Skarpie 19/1, Biuro
Handlowe w Warszawie przy ul. Koszykowej 10.

Ww. wykonawca złoŜył najkorzystniejsze oferty, które uzyskały najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt). Zgodnie z zapisami s.i.w.z. jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu
była cena – 100%.
Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu oraz
liczbie punktów uzyskanej w kryterium oceny ofert.
I grupa asortymentowa.
Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium
Cena – 100%

Razem

1

JOLIMPEX Jolanta Redek-Jaroszewicz
Al. Na Skarpie 19/1
00-488 Warszawa
BIURO HANDLOWE
ul. Koszykowa 10
00-564 Warszawa

100

100

1

2

3

BIG-PLUS
Zenon Rybarczyk
ul. Sosnowa 39
62-002 Złotniki
BIURO HANDLOWE
ul. Mostowa 11
61-854 Poznań
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
MULTIKOM
Adam Papierski
BIURO HANDLOWE
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz

67,49

67,49

96,60

96,60

Liczba pkt w
kryterium
Cena – cena
100%

Razem

100

100

91,63

91,63

II grupa asortymentowa
Nr oferty

1

3

Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy
JOLIMPEX Jolanta Redek-Jaroszewicz
Al. Na Skarpie 19/1
00-488 Warszawa
BIURO HANDLOWE
ul. Koszykowa 10
00-564 Warszawa
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
MULTIKOM
Adam Papierski
BIURO HANDLOWE
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
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