OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Ted Nr 2017/S 241-500003 z dnia 15.12.2017 r.
Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22 Warszawa 00-685 Polska, osoba do kontaktów: Anna Powierża
Tel.: +48 225251243, e-mail: anna.powierza@meditrans.waw.pl, faks: +48 225251279
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe: Główny adres: www.meditrans.waw.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. Numer
referencyjny: WSPRiTS/ZP/34/17
II.1.2) Główny kod CPV 30125110
II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”. Materiały eksploatacyjne
do urządzeń biurowych wyprodukowane od podstaw przez odpowiedniego producenta sprzętu
drukującego i kopiującego, które zostały opracowane razem ze sprzętem i nośnikami w celu
zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu oraz zapewniającego
realizację warunków gwarancyjnych producenta sprzętu drukującego i kopiującego. Oferowane
materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których użyto materiałów nowych. Ponadto
muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta
(np. hologramy), gwarantującymi, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.
II.1.6) Informacje o częściach: To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT: 173 706.00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30125120
II.2.3 )Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ
w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których
użyto materiałów nowych. Ponadto muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami
stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy), gwarantującymi, że produkt nie był użyty od
momentu wyprodukowania. Materiały powinny posiadać naniesiony na opakowania opis jednoznacznie
identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu,
do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy.
W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego do wymaganych przez
Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ciężar udowodnienia
równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt
kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych

takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do materiałów
oryginalnych. Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający
elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Po zainstalowaniu
materiału w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne
negatywne komunikaty. W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który
monitoruje proces druku i zużycia tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
W przypadku trzykrotnej reklamacji dotyczącej niekompatybilności danego produktu równoważnego
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktu oryginalnego w cenie podanej w Formularzu
cenowym, do końca trwania umowy. Wykonawca dostarczający produkty równoważne oświadcza, że
przejmie odpowiedzialność w przypadku naruszenia warunków gwarancyjnych urządzeń drukujących.
Wykonawca gwarantuje naprawę w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu lub wymianę
urządzenia na nowe.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia: Cena
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:
Kryterium cena waga: 55 %.
Kryterium oryginalność produktu waga: 40 %.
Kryterium termin dostawy waga: 5 %.
Termin dostawy: 1 dzień roboczy (24 h) – 1 pkt; do 2 dni roboczych (48 h) – 0 pkt.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r.
(dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych zamówień).
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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 186-380489
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci
wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 12/12/2017
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy: ENTEREO Mateusz Pawlikowski, ul. Niska 33 A lok. 19, 97-200
Tomaszów Mazowiecki, Polska. Kod NUTS: PL9
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT): Początkowa szacunkowa
całkowita wartość zamówienia/części: 898 382.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 173 706.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść
wadium: 9 000,00 PLN; słownie: dziewięć tysięcy PLN. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą
przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu
17 A, 02-676 Warszawa, Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/12/2017

Warszawa, dn. 15.12.2017 r.

