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

www.szpital.sosnowiec.pl 

 

Sosnowiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, TONERÓW, 

KODÓW KRESKOWYCH  

Numer ogłoszenia: 503216 - 2013; data zamieszczenia : 05.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, 

TONERÓW, KODÓW KRESKOWYCH. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa materiałów biurowych, tonerów, kodów kreskowych. Zamówienie składa się z 7 części tzw. 

pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - Papier kserograficzny; 

Pakiet nr 2 - Druki -REKUS; Pakiet nr 3 - Płyty CD-R, DVD-R; Pakiet nr 4 - Koperty; Pakiet nr 5 - Materiały 

biurowe; Pakiet nr 6 - Tonery, tusze, taśmy; Pakiet nr 7 - Kody kreskowe przeznaczone do oklejania 

probówek i pojemników z materiałem badanym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.10.76.44-2, 22.90.00.00-9, 30.19.97.61-2, 30.19.20.00-1, 

30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.20.00-1, 30.23.43.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 
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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  

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

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

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

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

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;  

� inne dokumenty 

w zakresie Pakietu nr 7 - przedłoŜyć próbki w ilości min. 5 szt. etykiet z nadrukowanym kodem 

paskowym, w celu oceny ich jakości i trwałości oraz numeracji umieszczonej na etykiecie. w 

zakresie Pakietu nr 3 - Składając ofertę na produkt równowaŜny, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry 

techniczne. w zakresie Pakietu nr 6 - Składając ofertę na produkt równowaŜny, Wykonawca jest 

zobowiązany (oprócz wskazania nazwy oferowanego produktu i producenta) przedstawić w ofercie: 

a) dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, b) 

raportu z testu wydajności potwierdzającego wydajność materiałów równowaŜnych mierzoną 

zgodnie z normą ISO/IEC 19752 

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.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Wartość umowy moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w 

przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy 

podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku 

VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. 

Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy 

ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 4. Zamawiający przewiduje moŜliwość 

zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w 
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chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: a) 

obniŜenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, b) zmiany numeru katalogowego produktu 

lub jego nazwy przy zachowaniu toŜsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych 

w SIWZ, nie gorszych niŜ produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma 

moŜliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony, 

c) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), d) zmian 

organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŜ wykonanie zamówienia lub jego części staje się 

bezprzedmiotowe, e) Dopuszcza się zmiany ilości asortymentu określonego w załączniku do umowy - 

formularzu asortymentowo-cenowym, w obrębie poszczególnych pakietów, przy zachowaniu cen 

jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto danego pakietu 4.1. W wyjątkowych 

sytuacjach opisanych w pkt. a-d pkt.4 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie 

wyŜszej niŜ cena asortymentu oferowanego. 4.2. PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem 

wartości umowy, podwyŜszeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital 

Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Dział Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.12.2013 

godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

sekretariat (III piętro). 

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:  Papier kserograficzny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Papier kserograficzny. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.10.76.44-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Druki -REKUS. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Druki -REKUS. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.90.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Płyty CD-R, DVD-R. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Płyty CD-R, DVD-R. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.23.43.00-1. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Koperty. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Koperty. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Materiały biurowe. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Materiały biurowe. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Tonery, tusze, taśmy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Tonery, tusze, taśmy. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Kody kreskowe przeznaczone do oklejania probówek i pojemników z materiałem 

badanym. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kody kreskowe przeznaczone 

do oklejania probówek i pojemników z materiałem badanym. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.97.61-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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