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Ogłoszenie nr 620538-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy papieru kserograficznego oraz
artykułów biurowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagana forma pisemna
Adres:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy papieru kserograficznego oraz
artykułów biurowych
Numer referencyjny: Zp/89/PN-73/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Pakiet nr 1 – Papier biurowy (ksero), papier fotograficzny, papier skladanka, rolki
termiczne i ofsetowe, etykiety samoprzylepne Pakiet nr 2 – Artykuły biurowe

II.5) Główny kod CPV: 30197000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197644-2
30197630-1
30197330-8
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30197320-5
30199230-1
30199500-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: CPV : 30197000-6 – drobny sprzęt biurowy Dodatkowe kody CPV :
30197644-2 – papier kserograficzny 30197630-1 – papier do drukowania 30197330-8 - dziurkacze
30197320-5 – zszywacze 30199230-1 koperty 30199500-5 – segregatory, pudełka na listy, pudełka do
przechowywania i podobne wyroby

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów

2017-11-22, 14:14

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1e3b...

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu
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; 2) posiadanie zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem
podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia
dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności
elektrod, łyżek oraz zestawów do odciągania pokarmu. na podstawie wykazu dostaw wykonanych
dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności drobnego sprzętu biurowego, papieru
kserograficznego, papieru do drukowania, dziurkaczy, zszywek, kopert oraz segregatorów, pudełek
na listy, pudełek do przechowywania i podobnych wyrobów, na kwotę minimum dla pakietu nr 1 –
50 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 150 000,00 zł.
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:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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
Nie
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. Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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 ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 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.
Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
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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
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności drobnego sprzętu
biurowego, papieru kserograficznego, papieru do drukowania, dziurkaczy, zszywek, kopert oraz
segregatorów, pudełek na listy, pudełek do przechowywania i podobnych wyrobów, na kwotę
minimum dla pakietu nr 1 – 50 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 150 000,00 zł.
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:

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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

2017-11-22, 14:14

10 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1e3b...

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Papier biurowy (ksero), papier fotograficzny, papier skladanka, rolki termiczne i
ofsetowe, etykiety samoprzylepne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Papier
biurowy (ksero) A4 białość 146, nieprzeźroczystość 80 ryza 10 000 2. Papier biurowy (ksero) A3 białość
146, nieprzeźroczystość 80 ryza 500 3 Papier biurowy (ksero) A4 kolor pastelowy ryza A ‘500 80gr. ryza
40 4 Papier biurowy (ksero) A4 kolor intensywny ryza a’500 80gr. ryza 40 5 Papier biurowy (ksero) A4
kolor intensywny 160 gr. ryza 40 6 Papier biurowy (ksero) A4 biały satynowy 280gr. ryza 15 7 Papier
fotograficzny A4 170gr. ryza 20 8 Papier fotograficzny A4 230 gr. ryza 10 9 Papier do faxu 210x30 rolek
50 10 Rolka termiczna szer. 57 mm. dł.30 mb szt. 2 000 11 Rolka termiczna szer. 28 mm. dł. 30 mb. szt. 1
000 12 Rolka offsetowa szer. 57 mm. dł. 25 mb. szt. 200 13 Papier komputerowy składanka240 1+ 2 op.
120 14 Etykieta samoprzylepna format A4 roz.105x48 (op.100 arkuszy – 1200 etukiet -1 strona 12
etykiet) op. 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197000-6, 30197644-2, 30197630-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00
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Termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CPV : 30197000-6 – drobny sprzęt biurowy Dodatkowe kody CPV
: 30197644-2 – papier kserograficzny 30197630-1 – papier do drukowania

Część nr: 2 Nazwa: Artykuły biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zeszyt
akademicki A4 w twardej oprawie szt. 1 000 2. Zeszyt 96,krata, twarda oprawa A5 szt. 900 3. Zeszyt 60,
krata miękka oprawa A5 szt. 1 000 4. Zeszyt 32, krata, miękka oprawa A5 szt. 1 000 5. Zeszyt 16, krata,
miękka oprawa A5 szt. 1 000 6. Bloki makulaturowe A4/100 szt. 1 200 7. Bloki makulaturowe A5/100
szt. 1 200 8. Koperta biała listowa C6 (op=1000 szt.) op. 60 9. Koperta biała C5 (op=500 szt.) op. 60 10.
Koperta biała C4 (op=250 szt.) op. 90 11 Koperta biała podłużna z okienkiem po prawej stronie roz. 110
X 220 mm (op=1000 szt.) op. 48 12 Koperta biała B4 SK 250 x 353 (op=250 szt.) op. 64 13 Segregator
A4 szeroki, kolorowy, z automatem dociskowym, z wkładką wymienną na grzbiecie, grzbiet 7,5 cm – w
kolorach: niebieski, czerwony, zielony, popielaty szt. 1 400 14 Segregator A4 wąski, jak wyżej, grzbiet5
cm – w kolorach: niebieski, czerwony, zielony, popielaty szt. 500 15 Teczka wiązana papierowa A4 szt. 3
000 16 Skoroszyt tekturowy połówka wpinany oczko ½ A4 szt. 3 000 17 Teczka z gumką papierowa –
skrzydło górne i dolne – przynajmniej 7 cm; grubość kartonu 300 g i neutralne pH (7,0 – 9,5) szt. 200 000
18 Skoroszyt PCV wpinany A4 z przeźroczystym wierzchem z zawieszką szt. 2 400 19 Skoroszyt
papierowy wpinany z oczkiem A4 1/1 szt. 2 400 20 Klips archiwizacyjny plastikowy A’50 op. 80 21
Pudełko archiwizacyjne szer. wewn. 150 mm szt. 4 000 22 Ołówek TRILINO B HERLITZ (trójkątny
przekrój) szt. 30 23 Ołówek do nauki pisania STABILO EASY graph – Stabilo „L’ dla leworęcznych szt.
60 24 Ołówek do nauki pisania STABILO EASY graph – Stabilo „R’ dla praworęcznych szt. 40 25
Temperówka do grubych kredek do 15mm.np.Stabilo szt. 4 26 Ołówek Twist ‘n Write (przy zaburzonej
motoryce ręki) szt. 10 27 Wkłady do ołówka Twist ‘n Write szt. 50 28 Długopis Pen Again (przy
zaburzonej motoryce ręki) szt. 7 29 Wkłady do długopisów Pen Again z poz.28 szt. 30 30 Kredki
HERLITZ TRILINO grube przekrój trójkątny op.12 szt. op. 10 31 Rurki plastikowe do picia op.1000 szt.
op. 4 32 Bibuła karbowana mix kolor op. 10 szt. op. 50 33 Bibuła gładka mix kolorów op. 60 34
Plastelina 12 kolorów op. 120 35 Modelina 12 kolorów op. 100 36 Wycinanki kolorowe A4 szt. 100 37
Kredki ołówkowe 12 kolorów op. 100 38 Kredki ołówkowe Jumbo 12 kolorów op. 110 39 Kredki
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świecowe 12 kolorów op. 100 40 Farby plakatowe 12 kolorów op. 100 41 Farby akwarelowe 12 kolorów
op. 100 42 Pastele olejowe 12 kolorów op. 100 43 Pastele suche 12 kolorów op. 100 44 Pędzelki
drewniane okrągłe min.12 rozmiarów op. 50 45 Pędzelki drewniane płaskie min.6 rozmiarów op. 50 46
Blok techniczny A4 szt. 250 47 Blok rysunkowy A4 szt. 250 48 Koperta bąbelkowe A 4 (op=10 szt.) H
op. 200 49 Koperta bąbelkowa A 5 (op=10 szt.) C op. 200 50 Marker gruby permanentny szt. 12 000 51
Marker cienki dwustronny do oznaczania płyt CD szt. 6 000 52 Cienkopisy w różnych kolorach szt. 1 900
53 Pisaki różne kolory z białą nakrętką szt. 2 000 54 Flamastry 12 kolorów kpl. 100 55 Długopis w
gwiazdki Superfine automat cieniutko piszący 0,5mm. szt. 200 56 Długopisy żelowe czarny, niebieski,
czerwony, zielony szt. 6 000 57 Długopis z wkładem olejowym z wymiennymi wkładami - automatyczny
szt. 2 000 58 Wkłady olejowe do długopisów pasujące do poz.57 szt. 1 500 59 Długopis typ zenit z
wymiennym wkładem szt. 300 60 Wkład typ Zenit metalowy A’20 pasujące do poz.59 op. 40 61 Tablice
korkowe 40cm x 60 cm szt. 50 62 Tablica korkowa 70 x 100 cm szt. 20 63 Zszywki metalowe
miedziowane 24/6 ( op. = 1000 szt.) op. 2 400 64 Zszywacz na standardowe zszywki 24/6 zszywający
min. 30 kartek szt. 200 65 Spinacze metalowe 28 mm ( op.= 100 szt.) op. 2 400 66 Spinacze metalowe 50
mm ( op.= 100 szt.) op. 1 000 67 Tusz do pieczątek automatycznych w kolorach niebieski, czarny,
czerwony i zielony szt. 600 68 Ołówki miękkie HB z gumką szt. 700 69 Gumka do mazania szkolna biała
chlebowa typ Facii S20 szt. 500 70 Temperówka metalowa jednootworowa szt. 300 71 Taśma
samoprzylepna 19 mm/30 m krystaliczna rol. 1 000 72 Taśma pakowa brązowa i przeźroczysta 48mmx50
m kauczukowa rol. 800 73 Taśma montażowa piankowa dwustronna 18 mm/ 5 m. szt. 100 74 Linijka 20
cm, szt. 70 75 Linijka 30 cm szt. 70 76 Linijka 50 cm szt. 40 77 Linijka 30 cm. aluminiowa szt. 30 78
Linijka 50 cm. aluminiowa szt. 20 79 Półki sekretarskie plastikowe (szuflada plastikowa na dokumenty)
szt. 500 80 Pojemnik na dokumenty (pionowy stojący) szt. 60 81 Dziurkacze na 40 kartek szt. 100 82
Dziurkacz min. 65 kartek szt. 10 83 Rozszywacze szt. 60 84 Datowniki automatyczne małe plastikowe
szt. 200 85 Korektor z gąbką szt. 500 86 Korektor w piórze z metalową końcówką szt. 100 87 Korektor w
taśmie min.10 m. szt. 50 88 Zakreślacze - różne kolory szt. 900 89 Klej uniwersalny w sztyfcie 21 g.
bezbarwny super mocny szt. 1 000 90 Klej Magic w tubce (45 g ) szt. 80 91 Nożyczki biurowe z czarnej
stali nierdzewnej 175 mm z gumową rękojeścią szt. 400 92 Nożyczki biurowe 14 cm. szt. 50 93 Kalka
ołówkowa (op. = 50 szt.) op. 100 94 Koszulka foliowa A4 (op.= 100 szt.) min.50 mikronów op. 9 000 95
Koszulka foliowa A5 (op. = 100 szt.) min.50 mikronów op. 1 000 96 Koszulka A4 100 mikronów z
klapką A’10 op. 200 97 Marker olejowy kolory zielony, niebieski, czerwony, czarny szt. 1 000 98
Bloczek samoprzylepny 7,5 cm x 7,5 cm A’100 żółty op. 1 500 99 Kostka klejona biała 83x83x 50 mm
op. 800 100 Kostka klejona 83x83x50 mm kolorowa op. 120 101 Notes SAM 76 x76 ziel/nieb/róż op.
100 102 Skorowidz A4 w twardej oprawie szt. 50 103 Skorowidz ½ A4 w twardej oprawie szt. 40 104
Skorowidz A5 w twardej oprawie szt. 30 105 Skorowidz ½ A5 w twardej oprawie szt. 10 106 Zwilżacz

2017-11-22, 14:14

18 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1e3b...

glicerynowy szt. 180 107 Pinezki do tablic korkowych A’100 op. 50 108 Nici – dratwa szt. 300 109
Znaczniki indeksujące kolorowe samoprzylepne 4 kolory po min. 40 karteczek - papierowe op. 300 110
Koszulka sztywna przeźroczysta typ L (op. = 25 szt.) op. 250 111 Deska z klipem A4( sztywna okładka z
uchwytem sprężynowym) szt. 200 112 Przekładki kartonowe 1/3 A4 mix kolor A’100 op. 70 113
Poduszka do stempli duża (160 x 90 mm ) nasączona szt. 5 114 Teczka kartonowa skrzydłowa A4 na
rzep/gumka szerokość min. 3cm. szt. 90 115 Teczka plastikowa wiązana A4 szt. 750 116 Segregator A5
kolorowy z automatem dociskowym, z wkładką wymienną na grzbiecie, szer. 7 cm szt. 100 117 Koperta
RBD C4 brązowa z rozszerzanymi bokami i spodem (op=25 szt.) op. 60 118 Kalkulator typu Citizen SDC
-888T z dużym wyświetlaczem szt. 40 119 Klipy biurowe 25 mm kolorowy op. 50 120 Teczka do
podpisu z 20 przekładkami szt. 40 121 Gumki recepturki wielokolorowe opak.= 400 szt. op. 20 122
Grzbiety do bindowania śr. 12,5 mm (op=100szt.) op. 10 123 Grzbiety do bindowania śr. 10 mm
(op=100szt.) op. 6 124 Grzbiety do bindowania śr. 14 mm (op=100szt.) op. 15 125 Grzbiety do
bindowania śr. 16 mm (op=100szt.) op. 6 126 Grzbiety do bindowania śr. 19 mm (op=100szt.) op. 6 127
Grzbiety do bindowania śr. 21 mm (op=50szt.) op. 6 128 Grzbiety do bindowania śr. 25 mm (op=50szt.)
op. 6 129 Grzbiety do bindowania śr. 30 mm (op=50szt.) op. 6 130 Grzbiety do bindowania śr. 45 mm
(op=50szt.) op. 6 131 Okładki do bindowania A4 przeźroczyste( op=100 szt.) op. 10 132 Okładka do
bindowania A4 kolorowa ( op=100 szt.) op. 10 133 Folia do laminatorów (op=100 szt.) 100 micron op. 8
134 Listwa wsuwana (op=50 szt.) op. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197000-6, 30197330-8, 30197320-5, 30199230-1,
30199500-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00
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Termin dostawy przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CPV : 30197000-6 – drobny sprzęt biurowy Dodatkowe kody CPV
: 30197330-8 - dziurkacze 30197320-5 – zszywacze 30199230-1 koperty 30199500-5 – segregatory,
pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

19 z 19

2017-11-22, 14:14

