Ogłoszenie nr 2021/BZP 00305119/01 z dnia 2021-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324949
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kazimierzowska 31 A
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 256400881
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.sr.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-050c3e0b-5802-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305119/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 12:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00025964/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: System do porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i dokumentów dostępny jest pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności, przekazywanie
wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków
w ramach postępowania odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem posiadanego w Systemie
konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy. Komunikacja odbywa się za
pośrednictwem zakładki „Pytania do postępowania”.
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd
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Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Dyrektora
Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlce jest Pani Zofia Gałązka,
kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Sieldce@siedlce.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja
okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z
wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2021 poza. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio-na zostanie
dokumentacja postępowania w art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy PZP, czyli przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za-mówienia, w przypadku wykonawców,
którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza: okres rów-ny okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia
rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją
kancelaryjną ob-owiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archi-walnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących,
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca, w celu zachowania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia
ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub
oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z
nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na
Wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zam.Publ. 3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 241635,73 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach fabrycznie
nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych tj. drukarek, kserokopiarek oraz
urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w tabeli znajdującej się w Formularzu
ofertowym – zał. nr 1 oraz odbiór kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych
dostarczonych przez Wykonawcę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
30125120-8 - Toner do fotokopiarek
30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto. Zamawiający wybierze
ofertę najtańszą spośród ofert nieodrzuconych.
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej
wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. zgodnie z następującym wzorem:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował
lub realizuje należycie:
• co najmniej 2 zamówienia, których przedmiot obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń biurowych w zakresie porównywalnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w SWZ;
• o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne z
załącznikiem nr 4 do SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodne z wzorem za-łącznika nr 5 do SWZ;
3) Wykaz wykonanych dostaw, (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 lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a je-żeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Aktualne certyfikaty zwane na potrzeby SWZ - „Raportami z testów”:
potwierdzające, że podana wydajność oferowanych materiałów jest wynikiem przeprowadzenia
testów zgodnie ze wskazanymi w SWZ normami wystawione przez niezależny podmiot mający
siedzibę w Polsce lub w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
posiadający ważną na dzień złożenia oferty akredytację w zakresie badania produktów pod
kątem spełnienia powyższych norm wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub (inny
niezależny od Wykonawcy podmiot nie będący producentem, powołany zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 r. ustanawiającym
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L. 218, s. 30);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

"Raporty z testów" lub inne środki dowodowe, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Pzp
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – według wzoru załącznika Nr 1.
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w szczególności do złożenia oferty wraz z załącznikami lub
do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie w
trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa przedstawia także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się
zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości
podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego
wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę świadczeń
częściowych względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę ;
2) w przypadku wprowadzenie nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu
objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem
równoważnym o co najmniej takich samych parametrach lub o wyższych parametrach
jakościowych co brakujący materiał eksploatacyjny. Zmiana taka może nastąpić po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy i nie może
spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy;
3) Zmiana materiału eksploatacyjnego „równoważnego” na materiał oryginalny o pojemności i
wydajności porównywalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy i po cenach w nim
określonych - w przypadku braku dostępności zaoferowanego w formularzu ofertowym
zamiennika.
4) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub w części.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: System Smart Pzp na stronie internetowej:
https://ezamowienia.ms.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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