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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403005-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów
2020/S 167-403005
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: BAI.272.20.2020
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Oddział ds. Zamówień Publicznych
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077508
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

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

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:
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz datowników, numeratorów,
wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do
wykonywania pieczątek
Numer referencyjny: BA.I.272.20.2020
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II.1.2)

Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
oraz datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek,
automatów i materiałów do wykonywania pieczątek. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania
częściowe:
— zadanie częściowe nr 1 – dostawa datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek,
uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek,
— zadanie częściowe nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Rozwoju i Współpracy
Terytorialnej,
— zadanie częściowe nr 3 – dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie infolinii
dedykowanych obywatelom państw trzecich, utworzonej w ramach realizowanego projektu nr 2/10-2019/OGFAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Szczegółowy opis przedmiotu zał. 2a–c.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 45 902.85 PLN

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 datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek,
automatów i materiałów do wykonywania pieczątek
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30192150 Datowniki

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 1 – dostawa datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów
biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 2a.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192150-7 datowniki.
Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 490.65 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Część nr: 2

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:
Katowice, ul. Jagiellońska 25, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie częściowe nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Rozwoju i Współpracy
Terytorialnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów.
Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 485.37 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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 tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych
Część nr: 3

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:
Katowice, ul. Jagiellońska 25, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych
stanowiących wyposażenie infolinii dedykowanych obywatelom państw trzecich, utworzonej w ramach
realizowanego projektu nr 2/10-2019/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”
realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów.
Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 926.83 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (projekt nr 2/10-2019/OG-FAMI
pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim”).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Pzp, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać
jedynie z następujących okoliczności:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
b) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę;
c) dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu/produktu na inny o parametrach nie gorszych
niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – w sytuacji wycofania sprzętu/produktu z produkcji przez producenta;
d) w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp. Dla zad. 1 dodatkowo w sytuacji
zmniejszenia zapotrzebowania na określone materiały wymienione w załączniku nr 1.1 do SIWZ dopuszcza się
zmianę ilości poszczegól…

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2020
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
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IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Platforma Marketplanet oraz siedziba Zamawiającego.
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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.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym z
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z
odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument w zakresie
określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny,
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument; jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
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osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.
II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert
zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:
a) 350,00 PLN zadanie częściowe nr 1,
b) 200,00 PLN zadanie częściowe nr 2,
c) 800,00 PLN zadanie częściowe nr 3.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III niniejszego ogłoszenia. Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. I pkt
1.2 SIWZ;
2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
V. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego: opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do
SIWZ oraz dokumenty określone w par. 5 ust. 1–10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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 przepisów
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ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI
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:
24/08/2020
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