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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194978-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wkłady barwiące
2016/S 109-194978

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 004
Osoba do kontaktów: Dorota Wołosiak
02-034 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 225709454
E-mail: dorota.jaworska@coi.pl 
Faks:  +48 225709421
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.coi.waw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytut badawczy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, nr PN-16/16/DW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum
Onkologii – Instytut, im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-871 Warszawa.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
i faksów szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

mailto:dorota.jaworska@coi.pl
www.coi.waw.pl
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2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, przewidziany do użycia w danym
urządzeniu drukującym (zgodnie ze specyfikacją w zał. nr 1 do SIWZ).
3. Gwarancja minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do Zamawiającego.
Oferty równoważne
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych,spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako
przykład wyrobu,który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany
przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje
Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment
zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od
założonych przez Zamawiającego.
W przypadku wskazania znaków towarowych bądź nazw własnych, używając określenia „typu” Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie
dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że
wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten,
który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie
w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż:
a. przez materiał eksploatacyjny równoważny rozumie się materiał fabrycznie nowy, przewidziany do użycia w
danym urządzeniu, spełniający wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne, o wydajności odpowiadającej
materiałowo oryginalnemu, nieregenerowany (nie uznaje się za fabrycznie nowy wyrobu, gdzie pojemnik został
jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony);
b. mogą być to materiały eksploatacyjne równoważne, fabrycznie nowe, do których produkcji wykorzystano
pełnowartościowe surowce z recyklingu, wytworzone seryjnie w procesie produkcji zgodnym z normami ISO
9001, ISO14001 lub równoważnymi;
c. są to produkty, które nie naruszają w żadnym stopniu praw patentowych;
d. przez materiał eksploatacyjny równoważny rozumie się materiał spełniający wszystkie wymogi, normy i
parametry techniczne, którego wydajność, zgodnie z normą:
— ISO/ICE 19752 dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych lub normą
równoważną,
— ISO/ICE 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych lub normą równoważną,
— ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów drukujących lub normą równoważną, jest co najmniej taka jak
materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu.
Potwierdzeniem zgodności z w/w norami będą raporty z testów wystawione przez podmiot niezależny
od producenta testowanego produktu uprawnionego do kontroli jakości oferowanego produktu będącego
przedmiotem dostawy. Wymagane załączenie oświadczenia wykonawcy zał. nr 9 do SIWZ.
e. są to produkty wolne od wad technicznych, kompletne i kompatybilne z urządzeniami do których są
dedykowane;
f. w przypadku kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i
zużycia atramentu/tonera, równoważny przedmiot umowy winien posiadać analogiczny element;
g. wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają
kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają
właściwe opakowanie i oznakowanie;
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h. wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wyrobów nie spowoduje
utraty gwarancji producenta urządzenia do którego są przeznaczone. Wymagane załączenie oświadczenia
wykonawcy, zał. nr 9 SIWZ;
i. jeżeli w trakcie realizacji umowy zamawiający stwierdzi iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych
produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, wykonawca zobowiązuje się do
reklamacyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
przez zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego
na koszt i ryzyko wykonawcy;
j. wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki gdy jej uszkodzenie powstało
w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez
zamawiającego naprawy drukarki(włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię
autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie
producenta drukarki w ciągu 12 dni roboczych od momentu zgłoszenia (mailem lub faksem) wykonawcy przez
zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi wykonawca;
k. dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta,
nazwę (typ,symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości;
l. wymaga się aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia
każdej dostawy;
m. materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami stosownie do potrzeb zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30125100, 30125110

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 742 406,53 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
nr sprawy PN-16/16/DW

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 042-069129 z dnia 1.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69129-2016:TEXT:PL:HTML
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Nazwa: Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

24.5.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
NEOPRNT Witold Burdzy
ul. Brandwicka 67 A
37-464 Stalowa Wola
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 343 376,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 742 406,53 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę miesięcy: 24

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
nie dotyczy
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S109
08/06/2016
194978-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 5

08/06/2016 S109
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.6.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

