
Licytacja L-312-2016 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych 

Ogłoszenie o zamówieniu L-312-2016 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych 

I. Dane zamawiającego

Nazwa:                             47D -  Powiat Wołomiński, Powiat Wołomiński
Adres pocztowy: Prądzyńskiego  3
Miejscowość: Wołomin, Kod pocztowy: 05-200
Tel.: 22 7874301, Faks: 22 7765093                        
Rodzaj zamawiającego:                             Administracja samorządowa                     

Numer ogłoszenia w BZP: 

354826 - 2016            

Termin otwarcia licytacji: 

2016-12-16 10:00:00.                     

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych 
Rodzaj zamówienia: 



Dostawy                         
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz
bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych 
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.43.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.10-5

30.19.23.00-0
30.19.23.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data zakończenia: 31/12/2017        

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie        

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków         

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy         



Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne         

Nie                     

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena         

Zmiana umowy         

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie                     

Termin związania ofertą         

30 dni        

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej             

www.powiat-wolominski.pl            

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych          



Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet
Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej
licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP
(jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU
zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej         

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Podkreślenia wymaga, że system
nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej
oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana
cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. W trakcie licytacji Wykonawca
licytuje cenę brutto całości zamówienia. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 300.000,00
PLN (brutto). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi
10.000,00 PLN (brutto).        

Minimalna wysokość postąpienia         

10000.00 PLN        

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej         

2016-12-08 10:00:00        

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej         

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 4 (kancelaria)        

Termin otwarcia licytacji elektronicznej         



2016-12-16 10:00:00.                     

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej         

Upływa 2016-12-16 10:10:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy         

Nie dotyczy        

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego         

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego.        

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej         

Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: Warunek Zamawiający uzna za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności - wykonał min. 2
dostawy na kwotę minimum 50 000,00 zł. każda  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: nie   Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia:  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  (podstawa



wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)   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  tak  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:  - odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23  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:  - wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie pow inny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;.  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  - formularz w którym wskaże nazwę i symbol oferowanego produktu,
jego wydajność oraz certyfikaty jakości zgodne z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2005 lub inną
równoważną a także certyfikaty wydajności zgodne z normą ISO/IEC 19752:2004 lub ISO/IEC
19798:2007 lub ISO/IEC 24712:2007 lub inną równoważną. Ponad to Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wykaz zaoferowanych materiałów równoważnych wraz z opisem każdego zaoferowanego



materiału równoważnego (pozycja, nazwa i symbol materiału eksploatacyjnego z formularza
cenowego, nazwa i symbol materiału równoważnego, producent, wydajność/pojemność gramatura) z
którego będzie wynikało, że zaoferowane przez niego materiały są równoważne z opisem przedmiotu
dostaw podanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać że oferowane materiały
równoważne spełniają co najmniej wymagany przez Zamawiającego standard i parametry
techniczno-funkcjonalno-użytkowe. - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym lub potwierdzenie parametrów oferowanych materiałów przez wydajność lub pojemność
potwierdzoną testem wykonanym przez ich producentów.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, -składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.       

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia         

Nie        


