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Szczecin: Zakup i dost aw a mat eriałów  eksploat acyj nych do sprzętu
biurow ego i informat ycznego

OGŁOSZENI E O UDZI ELENI U ZAMÓWI ENI A -

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego
Zamów ienie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie
Nazw a proj ek tu lub programu

Zamów ienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biu letyn ie Zamów ień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 347843-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w  Biu letyn ie Zamów ień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 351475-2016

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie zostało przeprow adzone przez centralnego zamaw iaj ącego
nie

Postępow anie zostało przeprow adzone przez podmiot , któremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli
przeprow adzenie postępow ania

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie przez zamaw iaj ących

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw  członkow sk ich
Unii Europej sk iej

nie
W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw
członkow sk ich Unii Europej sk iej  – maj ące zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień publicznych: :
I n formacj e dodatkow e:
I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8211479, faks 91
8211477, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa
I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego

Numer  referencyj ny ( j eżeli dotyczy) :
ZZ-2380-131/16

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:
Dostawy

I I .3)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (w ielkość, zakres, rodzaj  i ilość dostaw , usług lub robót
budow lanych lub określen ie zapot rzebow ania i w ymagań )  a w  przypadku par tnerstw a
innow acyj nego -  określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty
budow lane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta
sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów, zespołów grzewczych) do
sprzętu biurowego i informatycznego. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty:
pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji,bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz
oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w
umowie,nieregenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu
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produkcyjnym,zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez
producenta umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany
materiał eksploatacyjny, z widocznym logo producenta oraz z terminem ważności poszczególnego materiału
eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania
tej daty, oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie
mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie
i umieszczony na opakowaniach. szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające
działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału
eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z
opakowania, gwarantujące jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu
drukowanego tekstu lub grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych
smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach
niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych
komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego
zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną
kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie
regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek
elementów. Materiały te muszą być: 1) kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą
wykorzystywane, 2) posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe,
co materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia,
rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie barw), 3)
zapewniające prawidłowy wydruk dokumentu po zamontowaniu do skonfigurowanego urządzenia, bez
zabrudzeń papieru. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym, każdego z
dostarczanych materiałów, nazwy swojej firmy oraz dodatkowo naklejki z nazwą swojej firmy, którą po
otwarciu hermetycznie zamkniętego foliowego opakowania będzie można przykleić na kasetę tonera, bębna
(co ułatwi Zamawiającemu identyfikację Dostawcy, w przypadku konieczności reklamacji przedmiotu
zamówienia). Na opakowaniu każdego z dostarczanych materiałów eksploatacyjnych musi znajdować się
nazwa producenta materiału oraz jego kod. Wartość wyrażona procentowo oznacza stopień pokrycia strony
przez dany toner, urządzenie bębnowe, przy wskazanej wydajności.

I I .4)  I n formacj a o częściach zamów ienia:
Zamów ienie podzielone j est  na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV: 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6,

SEKCJA I I I : PROCEDURA

I I I .1)  TRYB UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony

I I I .2)  Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
I I I .3)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I V: UDZI ELENI E ZAMÓWI ENI A

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:  15/12/2016
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT156415.41
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t11
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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CITY BIURO Sp. z o.o. Sp.k.,  przetargi@citybiuro.pl,  ul. Krasickiego 22,  66-460,  Witnica, 
kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y 156415.41
Oferta z naj n iższą ceną/ kosztem 156415.41
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem 297727.12
Waluta:  PLN

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

I V.9)  UZASADNI ENI E UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI  BEZ OGŁOSZENI A,
ZAMÓWI ENI A Z WOLNEJ RĘKI  ALBO ZAPYTANI A O CENĘ

I V.9.1)  Podstaw a praw na
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

I V.9.2)  Uzasadnien ia w yboru t rybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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