Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 416510-2009 z dnia 2009-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamień Pomorski
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących, wymienionych w wykazie materiałów eksploatacyjnych (załącznik nr 3 do siwz) do
siedziby: 1. Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim,...
Termin składania ofert: 2009-12-14

Kamień Pomorski: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących w roku 2010
Numer ogłoszenia: 3374 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 416510 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamień Pomorski, Stary Rynek 1, 72-400 Kamień
Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3821142, 3823965, faks 091 3825028.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w roku 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna
dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, wymienionych w wykazie
materiałów eksploatacyjnych (załącznik nr 3 do siwz) do siedziby: 1. Urzędu Miejskiego
w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, pokój nr 11,
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, 72-400 Kamień
Pomorski, 3. Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, 72400 Kamień Pomorski, 4. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu
Pomorskim, Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski, 5. Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, 6. Publicznego
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9B, 72-400
Kamień Pomorski, 7. Szkoły Podstawowej w Górkach, Górki 3, 72-400 Kamień Pomorski,
8. Szkoły Podstawowej w Jarszewie, Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski, 9. Szkoły
Podstawowej we Wrzosowie, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski, 10. Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3A, 72-400 Kamień Pomorski,
11. Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 1A, 72-400 Kamień
Pomorski. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać oryginalne fabryczne
opakowanie, wolny od wad technicznych oraz dobrej jakości. Dostawa przedmiotu
zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w ilościach zależnych od potrzeb
Zamawiających. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia

zostały opisane jako oryginalne. Wymienione w załączniku nr 3 do siwz produkty oryginalne,
tj. pochodzące od producenta sprzętu, stanowią towar powszechnie dostępny na rynku, zaś ich
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego zamawianych
produktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej
specyfikacji przedmiot zamówienia opisany jest ze wskazaniem znaków towarowych to
przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający
dopuszczają możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, tzn. innego niż
podany w załączniku nr 3 do siwz, pod warunkiem, że posiada on takie same lub lepsze
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, jak produkt oryginalny. Przez
produkty równoważne rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością
z urządzeniami drukującymi wskazanymi w załączniku nr 3 do siwz, w których mają być
użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie gorsze niż produkt
oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności. Jako zamiennik do urządzeń
drukujących zamawiający rozumie materiał nieregenerowany, fabrycznie nowy tzn.
wytworzony w fabryce lub innym podobnym przedsiębiorstwie jako nowy. Zaproponowany
przez wykonawcę produkt równoważny nie może naruszać warunków gwarancji
użytkowanego sprzętu. Wykonawca gwarantuje, iż użycie produktów równoważnych nie
powoduje utraty gwarancji producenta. Jeżeli w wyniku stosowania produktów
równoważnych w urządzeniach Zamawiających powstanie szkoda, a firma serwisująca
urządzenia potwierdzi, iż szkoda powstała wskutek zastosowania nieodpowiednich
materiałów eksploatacyjnych, a tym samym Zamawiający zostali przez Wykonawcę
wprowadzeni w błąd co do równoważności zaproponowanych produktów - Wykonawca
będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Zamawiającym szkody poprzez dokonanie
na własny koszt naprawy urządzeń, w których zastosowano zaoferowany przez Wykonawcę
produkt, a w przypadku, gdy naprawa będzie niemożliwa, do wymiany sprzętu na nowy, tej
samej klasy, zdatny do użytku. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt
równoważny, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, w kolumnie
Nazwa producenta i symbol - wypełnić w przypadku produktu równoważnego należy podać
nazwę producenta oraz odpowiedni kod produktu. W trakcie realizacji umowy wykonawca nie
może dostarczać Zamawiającym wyrobów innego producenta niż wskazany w formularzu
ofertowym. W celu umożliwienia identyfikacji wyrobów Zamawiający wymagają, aby
wszystkie dostarczane wkłady drukujące nosiły nazwę producenta oraz symbol towaru
zarówno na jednostkowym opakowaniu fabrycznym, jak i na samym wkładzie. Zamówione
materiały eksploatacyjne winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych
opakowaniach fabrycznych. Dostarczony przedmiot umowy objęty będzie 12-miesięczną
gwarancją liczoną od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego. W przypadku
dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezgodnych
z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzegają sobie prawo do reklamacji, która powinna
być zrealizowana w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić
wadliwe materiały eksploatacyjne na nowe, wolne od wad. Zamawiający zobowiązani są do
złożenia zamówień do Wykonawcy na materiały eksploatacyjne do 10-go dnia miesiąca.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały eksploatacyjne do
Zamawiających na adresy wskazane w załączniku nr 4 do siwz, najpóźniej w terminie do
15 dnia miesiąca, w którym została złożona dyspozycja przez pracowników Zamawiających
wskazanych w załączniku nr 5 do siwz. Pierwsze zamówienie na materiały eksploatacyjne
Zamawiający złożą Wykonawcy w terminie do 10-go stycznia 2010 r. Dostawa nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy i w związku z tym Wykonawcę obciążają wszelkie koszty
opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu i spedycji przedmiotu
zamówienia. Szacunkowe ilości materiałów eksploatacyjnych podane w wykazie materiałów
eksploatacyjnych - załącznik nr 3 do siwz, nie są wiążące dla Zamawiających przy realizacji
umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości materiałów
eksploatacyjnych będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiających. Z tego tytułu
nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia. Dostawa przedmiotu zamówienia,

przekraczająca ilość określoną w załączniku nr 3 do siwz, traktowana będzie przez strony jako
dostawa dodatkowa i może być realizowana wyłącznie z zachowaniem przepisów ustawy.
Wykaz materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 3 do siwz.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2, 30.19.76.41-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie
zamówienia i części: 25030 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

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

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Krzysztof Muszalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRIS Krzysztof Muszalski,
Makuszyńskiego 1, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

•
•
•

Cena wybranej oferty: 25030
Oferta z najniższą ceną: 25030 oferta z najwyższą ceną: 50616.01
Waluta: PLN.

