Ogłoszenie nr 500114764-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP: „Dostawa tuszy i
tonerów wraz z utylizacją oraz artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 24
miesięcy”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526221-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500054169-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz artykułów biurowych do magazynu szpitala
przez okres 24 miesięcy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.26.23/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia była: „Dostawa tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz artykułów
biurowych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy” 2. Zamówienie obejmuje cztery
pakiety. Pakiet nr 1- Artykuły biurowe Pakiet nr 2 - Płyty, koperty Pakiet nr 3 - Tusze i tonery
Pakiet nr 4 - Odbiór i utylizacja pojemników po zużytych tuszach i tonerach. Dotyczy
pakietów nr 1, nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta/nazwy
handlowej* potwierdzającej parametry dla każdego oferowanego produktu (załącznik nr 1 A
do siwz– formularz cenowy). Niepodanie przez Wykonawcę nazwy producenta/nazwy
handlowej* potwierdzającej parametry dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie

poprzez ww. informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez
Zamawiającego nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP. *Przez nazwę handlową
Zamawiający rozumie nazwę własną produktu a nie jego właściwości, parametry. Dotyczy
pakietów nr 3 i nr 4 stanowiących nierozdzielną całość. Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego
oferowanego wyrobu (załącznik nr 1 A do siwz– formularz cenowy). Niepodanie przez
Wykonawcę nazwy produktu, nazwy producenta i numeru katalogowego dla każdego
oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje produktu o parametrach
gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, nie będzie możliwe do poprawienia w trybie
art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty,
co spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy PZP.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych tuszach i tonerach - 1 raz
w miesiącu, po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga zaoferowania
oryginalnych wyrobów producenta sprzętu i tym samym dopuszcza zamienniki. Dokładny
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz – Formularzu
cenowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 4 a do SIWZ (Art.
biurowe) i Załącznik nr 4 b do SIWZ (tusze, tonery) 4. Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć,
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej
części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego- dotyczy pakietów nr 1 i nr 3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 30125110-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Artykuły biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167438.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233621.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 206551.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233621.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Płyty, koperty
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnił
postępowanie w pakiecie nr 2 (płyty, koperty), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Pakiet nr 3 - Tusze i tonery Pakiet nr 4 - Odbiór i utylizacja pojemników po
zużytych tuszach i tonerach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131494.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 13
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90001.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77101.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138996.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

