
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.powiat.poznan.pl 

 

Poznań: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biu rowych, 

papieru, materiał ów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrze b 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo Ŝliwo ścią składania ofert 

częściowych- IV cz ęści  

Numer ogłoszenia: 12074 - 2012; data zamieszczenia:  13.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiat.poznan.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych- IV części. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych - IV części: Część I - 

artykuły biurowe, Część II - papier, Część III - materiały eksploatacyjne do drukarek - wszystkie oferowane 

materiały musza być nieregenerowane, nierefabrykowane oraz kompatybilne ze sprzętem, do którego są 

zamówione, o parametrach takich samych bądź lepszych. Część IV - teczki. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ. 2. JeŜeli dla danych pozycji Zamawiający 

wskazał klasę, markę czy znak towarowy produktu, to dopuszcza się składanie produktów równowaŜnych 

pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi 

charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa 
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obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania 

materiałów równowaŜnych Wykonawca do oferty ma załączyć specyfikację techniczną producenta 

oferowanego asortymentu zawierająca szczegółowy opis asortymentu oraz zdjęcia (wydruk na papierze). 

3. W przeprowadzonym dowodzie naleŜy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i 

dokonać porównania, z którego musi wynikać, iŜ produkt oferowany jako równowaŜny jest identyczny lub 

lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego. 4. CięŜar wykazania spełniania, przez oferowane 

produkty, kryterium równowaŜności spoczywa na Wykonawcy. Realizacja przedmiotowego obowiązku 

winna nastąpić w formie pisemnej, a dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium równowaŜności, 

złoŜone równocześnie z ofertą. 5. Dodatkowo w zakresie Części III w przypadku zaoferowania materiałów 

równowaŜnych (dla pozycji 1-18, 20-44 urządzenia nie objęte gwarancją) naleŜy dostarczyć wraz z ofertą 

dokumenty poświadczające kompatybilność materiałów eksploatacyjnych ze sprzętem informatycznym, w 

którym ma być on uŜytkowany: certyfikaty, dopuszczające stosowanie danego materiału w tych 

urządzeniach lub świadectwa, certyfikaty jakości tych zamienników. W przypadku podania przez 

Zamawiającego klasy, marki czy znaku towarowego produktu dopuszcza się art. równowaŜne jakością - 

posiadające certyfikaty jakości określające zgodność ich parametrów z oryginalnymi - wydane przez Polską 

Instytucję do tego upowaŜnioną. Materiały eksploatacyjne oraz wszystkie elementy wchodzące w ich skład 

muszą być fabrycznie nowe, nieuŜywane, do których uŜyto 100 % materiałów nowych, bez śladów 

uŜywania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nie regenerowane, niefabrykowane, nie wchodzące wcześniej 

w całości ani w części w skład innych materiałów. Przez równowaŜne materiały eksploatacyjne naleŜy 

rozumieć produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych 

bądź lepszych (pojemność, jakość wydruku, wydajność) w stosunku do zamawianego tj. produktu 

oryginalnego, fabrycznie nowego, nie regenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia do 

którego materiał jest przeznaczony. Materiały równowaŜne muszą działać analogicznie jak materiały 

producenta urządzeń, a ich zastosowanie nie moŜe naruszać warunków gwarancji urządzenia, do którego 

dany materiał został uŜyty jak równieŜ nie mogą naruszać praw patentowych producentów oryginalnych 

materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równowaŜnych, spełniających 

minimalne, określone przez Zamawiającego, parametry, posiadających taką samą funkcjonalność i 

kompatybilność ze wskazanym urządzeniem jak elementy wyszczególnione przez Zamawiającego. W 

części III do urządzeń objętych gwarancją producenta (pozycje 19, 45, 46) Zamawiający wymaga zgodnie z 

warunkami gwarancji tylko oryginalnych tonerów i atramentów. 6. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty 

załączyć: w zakresie części III - dokumenty poświadczające kompatybilność materiałów eksploatacyjnych 

ze sprzętem informatycznym, w którym ma być on uŜytkowany: certyfikaty dopuszczające stosowanie 

danego materiału w tych urządzeniach lub świadectwa/ certyfikaty jakości tych zamienników w przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równowaŜnych (dla pozycji 1-18, 20-44 - urządzenia nie objęte 

gwarancją). W zakresie wszystkich części - w przypadku zaoferowania materiałów równowaŜnych - 
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specyfikacja techniczna producenta oferowanego asortymentu zawierająca szczegółowy opis asortymentu 

oraz zdjęcia (wydruk na papierze) 7. Zamawiający wymaga złoŜenia ofert cenowych jednostkowych 

zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ tabelami. Zamawiający w okresie trwania umowy z wyłonionym 

dostawcą będzie sukcesywnie zamawiał asortyment zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w 

ofercie wybranego dostawcy. W składanych sukcesywnie zamówieniach, Zamawiający - zgodnie z 

zapotrzebowaniem - będzie wskazywał ilość zamawianego asortymentu. Asortyment zamawiany będzie do 

momentu wykorzystania łącznej kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na realizację poszczególnych 

części. Zamówienia będą kierowane pisemnie faksem i/lub pocztą elektroniczną. 8. Niniejszym 

informujemy, iŜ zamówienie będzie realizowane do następujących kwot brutto: Część I - 73 000,00 zł 

Część II - 70 000,00 zł Część III - 150 000,00 zł Część IV - 47 000,00 zł 9. Wszystkie oferowane materiały 

musza być fabrycznie nowe, bez śladów uŜywania i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 

producenta, pełnowartościowe, najwyŜszej jakości. Termin nowe uŜyty w opisie przedmiotu zamówienia 

oznacza, Ŝe wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej 

uŜywane.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.19.91.20-7, 30.12.51.00-2, 

30.12.51.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

na zasadzie spełnia, nie spełnia. 
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- w zakresie Części I, Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację min. 1 dostawy artykułów biurowych, o 

wartości min. 40.000,00 zł brutto; - w zakresie Części II, Zamawiający uzna spełnienie 

przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

realizację min. 1 dostawy papieru przeznaczonego do urządzeń kserograficznych lub drukarek o 

wartości min. 40.000,00 zł brutto; - w zakresie Części III, Zamawiający uzna spełnienie 

przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

realizację min. 1 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń 

wielofunkcyjnych o wartości min. 80.000,00 zł brutto; - w zakresie Części IV, Zamawiający uzna 

spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, realizację min. 1 dostawy teczek, o wartości min. 20.000,00 zł brutto. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

na zasadzie spełnia, nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

na zasadzie spełnia, nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

na zasadzie spełnia, nie spełnia. 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 
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� inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć: 1) w zakresie części III - dokumenty 

poświadczające kompatybilność materiałów eksploatacyjnych ze sprzętem informatycznym, w 

którym ma być on uŜytkowany: certyfikaty dopuszczające stosowanie danego materiału w tych 

urządzeniach lub świadectwa/ certyfikaty jakości tych zamienników w przypadku zaoferowania 

przez Wykonawcę materiałów równowaŜnych (dla pozycji 1-18, 20-44 - urządzenia nie objęte 

gwarancją). 2)w zakresie wszystkich części - w przypadku zaoferowania materiałów równowaŜnych 

- specyfikacja techniczna producenta oferowanego asortymentu zawierająca szczegółowy opis 

asortymentu oraz zdjęcia (wydruk na papierze) 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1)wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 A-D, wraz ze szczegółową kalkulacją 

cenową oddzielnie dla kaŜdej z IV części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złoŜyć 

ofertę. (UWAGA! Zamawiający wymaga wypełnienia kaŜdej pozycji kalkulacji cenowej. Niewycenienie 

którejkolwiek z pozycji skutkować będzie odrzuceniem złoŜonej oferty); 2)dokument potwierdzający 

wniesienie wadium. 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku 

gdy: a)ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b)ofertę składają Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 

ustawy - upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela, lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się w umowie nieistotne zmiany i te, które są w szczególności korzystne dla Zamawiającego 
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oraz te, które Zamawiający przewidział poniŜej tj.: moŜliwość zmiany (przedłuŜenia) terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, o okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, w przypadku jeśli w okresie, o którym mowa w 

projektach umów na poszczególne części, kwota przewidziana na realizację zamówienia przez 

Zamawiającego, nie została wykorzystana. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.powiat.poznan.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  1) pobrać z ww. strony 

internetowej 2)w siedzibie Zamawiającego pok. 103a; 3) przesłanie na wniosek Wykonawcy listem 

poleconym.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.01.2012 

godzina 11:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 

pokój nr 002 do dnia 23.01.2012r, do godz. 11:00.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  artykuły biurowe. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa artykułów biurowych 

dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty 

został w załącznikach do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane do kwoty 73 000,00 zł brutto.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.20.00-1. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  papier. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa papieru dla potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.76.30-1, 30.19.91.20-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  materiały eksploatacyjne do drukarek. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  teczki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa teczek dla potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.20.00-1. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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