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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477969-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Fotokopiarki
2021/S 184-477969
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 9541727830
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gadomska-Dysy
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077508
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach;https://miniportal.uzp.gov.pl/
Postepowania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Numer referencyjny: BA.I.272.37.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30121100 Fotokopiarki

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w podziale na 4 zadania częściowe:
Zadanie częściowe nr 1 – dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 6.1 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 2 – dostawa liczarki do banknotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 6.2 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 3 – dostawa niszczarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
6.3 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 4 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.4 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 5 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.5 do
SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa materiałów eksploatacyjnych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 6.1 do SWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa liczarki do banknotów.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30132200 Maszyny do liczenia banknotów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa liczarki do banknotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 6.2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa niszczarek.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30191400 Niszczarki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 6.3 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30121100 Fotokopiarki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.4 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30121100 Fotokopiarki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi
dla Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.5
do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas interwencji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Na mocy ustawy PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP. Zmiany postanowień zawartej umowy, może wynikać z następujących
okoliczności: - szczegółowy opis okoliczności zawiera zał. nr 5.1 do SWZ § 7 ust.2 (dla zadania częściowego
nr 4,5), zał. nr 5.2 do SWZ - § 7 ust.5 (dla zadania częściowego nr 1), zał. 5.3 do SWZ - § 7 ust.5 (dla zadania
częściowego nr 2,3)

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zachowania
ciągłości funkcjonowania/pracy w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej. Wydatek celowy został przeznaczony
dla służb zatrudniania na dany okres i, a co za tym idzie sprawnego i przede wszystkim terminowego
realizowania zadań (zad. nr 5). Zakup materiałów eksploatacyjnych są niezbędne do stosowania sprzętu
będącego na wyposażeniu komórek organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej, zlokalizowanych na lotniczym
przejściu granicznym ( zad. 1). Do kontroli i obsługi podróżnych niezbędny jest sprzęt biurowy w postaci
urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki do papieru, jako podstawowego wyposażenia stanowisk
służbowych. Aby kontrola i obsługa podróżnych mogła przebiegać szybko i sprawnie, istotny jest szybki zakup
liczarki do banknotów na potrzeby kontroli dewizowej oraz zapewnienie podglądu w postaci monitoringu
portowego( zad. nr 2-4)

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy miniPortal
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w
Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021
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