Sieradz: Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej nr 1551 w
Sieradzu w 2010 r.
Część 1 - Materiały biurowe
Część 2 - Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
Numer ogłoszenia: 77196 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1551 , ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43
8261688, faks 43 8261466.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.15sbwd.internetdsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Jednostki
Wojskowej nr 1551 w Sieradzu w 2010 r. Część 1 - Materiały biurowe Część 2 - Materiały papiernicze do sprzętu
drukarskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup
i dostarczenie artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu, z podziałem na dwie części: Część
1- Materiały biurowe Część 2- Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 2.Szczegółowy asortyment oraz
ilość artykułów biurowych przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 arkusze kalkulacyjne stanowiące integralną część
SIWZ 3.Dostarczone artykuły mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji a ich minimalny okres
przydatności do użycia w dniu dostawy nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego przez producenta.
4.Wszystkie zamawiane artykuły mają być zapakowane w oryginalne opakowania, jeżeli zamawiane jest całe
opakowanie oraz muszą posiadać termin ważności (przydatności do użycia) określony przez producenta.
5.Zamawiający żąda dla wszystkich artykułów równoważnych dostarczenia wraz z ofertą zdjęć ze szczegółowym
opisem i danymi technicznymi artykułów biurowych będących przedmiotem oferty. 6.Nazwy własne artykułów,
typy, numery katalogowe itp. określone w przedmiocie zamówienia, arkuszu kalkulacyjnym np. DONAU, GRAND,
ESSELTE, (Parker FRONTIER FP 14 stalowe GT N., Parker JOTTER FP 61 stalowe) zostały podane przez
Zmawiającego, jako artykuły wzorcowe w kolumnie nr 3 załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. 7.Zgodnie z art. 29 ust. 3
Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
jakościowych i technicznych nie gorszych niż podane jako wzorcowe. Jeżeli Wykonawca będzie oferował artykuł
równoważny obowiązany jest podać w ofercie jego znak towarowy, zdjęcia ze szczegółowym opisem i danymi
technicznymi oraz zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikom technicznym artykułów podanych jako wzorcowe w
kol. nr 3 zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Nie dołączenie do oferty orzeczenia, będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8.W
wycenie ofertowej w części 1 i 2 w kol. nr 2 nazwę artykułu określoną przez Zamawiającego rozszerzyć o nazwę
fabryczną, nazwę producenta. 9.W przypadku zaoferowania artykułów wskazanych przez Zamawiającego jako
wzorcowe, w kolumnie nr 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpis potwierdzający parametry tychże
artykułów. 10.Wykonawca zrealizuje zamówienie w formie dwóch dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 dni od
dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 11.Ceny pozostaną stałe przez cały okres realizacji
zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.81.60.00-3, 30.19.00.00-7, 39.26.31.00-4, 30.19.71.00-7,
30.19.72.20-4, 30.19.21.00-2, 39.29.24.00-9, 30.19.21.21-5, 30.19.21.33-2, 30.19.21.60-0, 30.19.73.30-8,
30.19.93.00-3, 30.19.94.10-7, 30.19.92.00-2, 30.19.95.00-5, 30.19.97.92-8, 30.19.61.00-0, 30.19.21.50-7,
30.23.74.30-2, 30.19.21.30-1, 30.23.74.30-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE
TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w/ warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać
łącznie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w/ warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać
łącznie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w/ warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać
łącznie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w/ warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać
łącznie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w/ warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać
łącznie.
III.4) 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
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, 2)znak towarowy, zdjęcia
ze szczegółowym opisem i danymi technicznymi artykułów oferowanych jako równoważne.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
-zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji niemożności zrealizowania zgodnie z terminem realizacji wskazanym
w SIWZ z przyczyn obiektywnych; -zmiana miejsca dostawy/wykonania usługi w przepadku szkoleń
poligonowych, szkoleń rezerw osobowych, osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej - bez odrębnej
akceptacji Wykonawcy; -przedłużenie terminu lub poprawienie warunków gwarancji; -zmniejszenie przyjętych w
umowie ilości i proporcjonalnie wartości przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych itd.) - bez
odrębnej akceptacji Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych
zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. - w sytuacji braku możliwości dostarczenia
artykułów określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę artykułów, lecz o parametrach nie
gorszych niż parametry artykułu przedstawionego w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III pkt. 7
SIWZ. -wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym
zakresie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.15sbwd.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 1551
Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010
godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa Nr 1551 Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98-200
Sieradz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały biurowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy asortyment oraz ilość
artykułów biurowych przedstawiają załączniki nr 2 arkusz kalkulacyjny stanowiący integralną część
SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.81.60.00-3, 30.19.00.00-7, 39.26.31.00-4, 30.19.71.00-7,
30.19.72.20-4, 30.19.21.00-2, 39.29.24.00-9, 30.19.21.21-5, 30.19.21.33-2, 30.19.21.60-0, 30.19.73.30-

•
•

8, 30.19.92.00-2, 30.19.95.00-5, 30.19.97.92-8, 30.19.61.00-0,
30.19.21.30-1, 30.23.74.30-2, 37.82.20.00-6, 37.82.21.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

30.19.21.50-7,

30.23.74.30-2,

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy asortyment oraz ilość
artykułów biurowych przedstawiają załączniki nr 3 arkusz kalkulacyjny stanowiący integralną część SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.93.00-3, 30.19.94.10-7, 37.82.36.00-9, 30.19.76.43-5,
30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

