Warszawa: Usługa przeglądu, konserwacji i napraw maszyn
cyfrowych i maszyn introligatorskich (2 części) ZP_2_2013
Numer ogłoszenia: 24211 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeglądu, konserwacji i
napraw maszyn cyfrowych i maszyn introligatorskich (2 części) ZP_2_2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa przeglądów, konserwacji, napraw następujących maszyn w podziale na 2
części: część I: Usługa przeglądu, konserwacji i napraw maszyn cyfrowych. Lp. Nazwa sprzętu Rok
prod. Stan licznika Przewidywana ilość wydruków w miesiącu 1 Urządzenie cyfrowe kolorowe FA3
Oce CS620 2007 1.768.373 30000 2 Urządzenie cyfrowe czarno-białe FA3 Oce VP2110 2007
1.023.850 20000 3 Wielkoformatowy ploter kolorowy FA0 Oce 9065 nr 970801 2007 - - część II:
Usługa przeglądu, konserwacji i napraw maszyn introligatorskich. Lp Nazwa maszyny Rok
produkcji 1 Krajarka do cięcia papieru MAXIMA MS-80 1986 2 Krajarka do cięcia papieru MAXIMA
MS-80 1987 3 Maszyna do szycia drutem ZD-2A 1982 4 (Zszywarka) maszyna do szycia drutem
ZD-20 1993 5 Maszyna introligatorska do szycia drutem ZD-2D 1994 6 (Zszywarka) maszyna do
szycia drutem ZD-20 1993 7 Prasa hydrauliczna introligatorska typ PHI-210 1971 8 Urządzenie do
wiązania w cyklu ręcznym TZ/3 2001 9 Krajarka trójnożowa model SD-4 z wyposażeniem 1981 10
Maszyna Duplo DBM-250 2xDC10000S 1998 11 Maszyna do dziurkowania H.J. DURSELEN KG

PB03 1996 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. 4.
Szczegółowe warunki realizacji usługi zostały opisane we Wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Istnieje możliwość oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń w siedzibie Zamawiającego w
terminie do dnia złożenia ofert. CPV 50313000-2 Konserwacje i naprawa maszyn
reprograficznych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.30.00-2.
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: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).

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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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
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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 2.
Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności
niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
nieotrzymania przez Zamawiającego środków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej
umowy lub innych okoliczności, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b) zmiany terminu wykonania umowy; c) zmiany osób
i podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; d) zmiany
warunków płatności. 3. Zmiana umowy, z wyjątkiem zmiany dotyczącej osób realizujących umowę,
musi być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany

wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie będą wiążące dla żadnej ze
stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http:// www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJSKOWE
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60 pok 214.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul.
Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60 Kancelaria Jawna pok. 313.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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: część I: Usługa przeglądu, konserwacji i napraw maszyn cyfrowych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część I: Usługa
przeglądu, konserwacji i napraw maszyn cyfrowych. Lp. Nazwa sprzętu Rok prod. Stan
licznika Przewidywana ilość wydruków w miesiącu 1 Urządzenie cyfrowe kolorowe FA3 Oce
CS620 2007 1.768.373 30000 2 Urządzenie cyfrowe czarno-białe FA3 Oce VP2110 2007
1.023.850 20000 3 Wielkoformatowy ploter kolorowy FA0 Oce 9065 nr 970801 2007 - -.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.30.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II: Usługa przeglądu, konserwacji i napraw maszyn introligatorskich..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część II: Usługa
przeglądu, konserwacji i napraw maszyn introligatorskich. Lp Nazwa maszyny Rok produkcji 1
Krajarka do cięcia papieru MAXIMA MS-80 1986 2 Krajarka do cięcia papieru MAXIMA MS80 1987 3 Maszyna do szycia drutem ZD-2A 1982 4 (Zszywarka) maszyna do szycia drutem
ZD-20 1993 5 Maszyna introligatorska do szycia drutem ZD-2D 1994 6 (Zszywarka) maszyna
do szycia drutem ZD-20 1993 7 Prasa hydrauliczna introligatorska typ PHI-210 1971 8
Urządzenie do wiązania w cyklu ręcznym TZ/3 2001 9 Krajarka trójnożowa model SD-4 z

wyposażeniem 1981 10 Maszyna Duplo DBM-250 2xDC10000S 1998 11 Maszyna do
dziurkowania H.J. DURSELEN KG PB03 1996.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.30.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

