Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.muzeumwp.pl

Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Numer ogłoszenia: 274806 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego , Al. Jerozolimskie 3, 00-495
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów
eksploatacyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, z określeniem asortymentowego i ilościowego zakresu zamówienia,
jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy. 1.Zamawiający wymaga dostarczenia w
ramach zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający przez
oryginalne rozumie materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta
sprzętu, do którego są przeznaczone, do wytworzenia których zastosowano wcześniej
nieużywane części i komponenty. 2.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do
oryginalnych materiałów produkowanych przez producentów urządzeń. Zamawiający pod
pojęciem produkt równoważny rozumie produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia którego
zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do
którego jest przeznaczony, o parametrach nie gorszych niż produkt oryginalny w zakresie
pojemności, jakości i wydajności. 3.Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne
musi dołączyć stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych
materiałów eksploatacyjnych potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z
testów wydajności, jakości i niezawodności), w tym wydajności określonych na podstawie

norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów
atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm
równoważnych). 4.Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych
przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta
urządzenia, do którego są przeznaczone. 5.Wymaga się, aby przedmiot zamówienia: był
opakowany w oryginalne opakowania producentów, posiadał na opakowaniu zewnętrznym
informacje pozwalające na identyfikację produktu, producenta, był opakowany w wewnętrzne
szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem. 6.
Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12
miesięcy liczony od daty dostawy. 7.Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3 oraz
wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokumentujący
wykonanie co najmniej trzech dostaw odpowiadającej swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (tzn. dostawa materiałów
eksploatacyjnych) wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również 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 jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne zobowiązany jest przedstawić
stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów
eksploatacyjnych potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów
wydajności, jakości i niezawodności), w tym wydajności określonych na podstawie norm

ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów
atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm
równoważnych (w przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych będących
równoważnymi w stosunku do oryginałów)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeumwp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa Kancelaria Jawna - pokój 24.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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: nie

