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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Okręgowy w Warszawie
al. "Solidarności" 127
Warszawa
00-898
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Bicz
Tel.: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Faks: +48 224405042
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.warszawa.so.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.warszawa.so.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sąd Okręgowy w Warszawie, Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
al "Solidarności" 127
Warszawa
00-898
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Bicz
Tel.: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Faks: +48 224405042
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip@warszawa.so.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sądy i Trybunały

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wymiar Sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:

2 / 10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów do
Sądu Okręgowego w Warszawie
Numer referencyjny: ZP/OG/5/17
II.1.2)

Główny kod CPV
30125110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań
po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych.2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery
części:a) część nr I: dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Hawlett-Packard, b) część nr II:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń OKI, c) część nr III: dostawa materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń Canon, d) część nr IV: dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Samsung, Lexmark,
Xerox, Brother i in. 3) SOPZ stanowi Zał Nr 1 do SIWZ. 4) Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Hawlett-Packard
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Hawlett-Packard.
2. W przypadku oferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia szczegółowego
opisu produktu (szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego materiału określającej jego parametry
w odniesieniu do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z listą kompatybilności produktu) lub innego
dokumentu potwierdzającego wymagania stawiane przez zamawiającego; ww. dokumenty powinny być
oznaczone liczbą porządkową produktu nadaną w Formularzu cenowym – Wykazie oferowanego asortymentu
wraz z kalkulacją cen jednostkowych. Z opisu i szczegółowej specyfikacji w sposób niebudzący wątpliwości
powinno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne,
jakościowe, niż określone przez Zamawiającego oraz:
- nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
- posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
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- pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktu oryginalnego, zgodnie
z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi.
Ww. dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego została
najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, złożył zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
- aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwe organy na prowadzenie działalności gospodarczej co
najmniej w zakresie zbierania odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych, tj. aktualnego zezwolenia
uprawniającego wykonawcę bądź podmiot odbierający odpady do zbierania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), oraz rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca lub podmiot odbierający odpady jest zwolniony na podstawie
art. 45 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów po zużytych
materiałach eksploatacyjnych,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania
umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 5 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania środków, przy czym w zakresie
pozycji 20-27 od dnia podpisania umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń OKI
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń OKI.
2. W przypadku oferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia szczegółowego
opisu produktu (szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego materiału określającej jego parametry
w odniesieniu do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z listą kompatybilności produktu) lub innego
dokumentu potwierdzającego wymagania stawiane przez zamawiającego; ww. dokumenty powinny być
oznaczone liczbą porządkową produktu nadaną w Formularzu cenowym – Wykazie oferowanego asortymentu
wraz z kalkulacją cen jednostkowych. Z opisu i szczegółowej specyfikacji w sposób niebudzący wątpliwości
powinno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne,
jakościowe, niż określone przez Zamawiającego oraz:
- nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
- posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
- pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktu oryginalnego, zgodnie
z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi.
Ww. dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego została
najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, złożył zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
- aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwe organy na prowadzenie działalności gospodarczej co
najmniej w zakresie zbierania odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych, tj. aktualnego zezwolenia
uprawniającego wykonawcę bądź podmiot odbierający odpady do zbierania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), oraz rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca lub podmiot odbierający odpady jest zwolniony na podstawie
art. 45 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów po zużytych
materiałach eksploatacyjnych,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 50
Cena - Waga: 50
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania
umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 5 sierpnia 2017 r.) lub do wyczerpania środków.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Canon
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Canon.
2. W przypadku oferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia szczegółowego
opisu produktu (szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego materiału określającej jego parametry
w odniesieniu do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z listą kompatybilności produktu) lub innego
dokumentu potwierdzającego wymagania stawiane przez zamawiającego; ww. dokumenty powinny być
oznaczone liczbą porządkową produktu nadaną w Formularzu cenowym – Wykazie oferowanego asortymentu
wraz z kalkulacją cen jednostkowych. Z opisu i szczegółowej specyfikacji w sposób niebudzący wątpliwości
powinno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne,
jakościowe, niż określone przez Zamawiającego oraz:
- nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
- posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
- pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktu oryginalnego, zgodnie
z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi.
Ww. dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego została
najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, złożył zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
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- aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwe organy na prowadzenie działalności gospodarczej co
najmniej w zakresie zbierania odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych, tj. aktualnego zezwolenia
uprawniającego wykonawcę bądź podmiot odbierający odpady do zbierania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), oraz rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca lub podmiot odbierający odpady jest zwolniony na podstawie
art. 45 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów po zużytych
materiałach eksploatacyjnych,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
- części nr III: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania
umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 5 sierpnia 2017 r.) lub do wyczerpania środków.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Samsung, Lexmark, Xerox, Brother i in.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Samsung, Lexmark, Xerox, Brother i in.
2. W przypadku oferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia szczegółowego
opisu produktu (szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego materiału określającej jego parametry
w odniesieniu do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z listą kompatybilności produktu) lub innego
dokumentu potwierdzającego wymagania stawiane przez zamawiającego; ww. dokumenty powinny być
oznaczone liczbą porządkową produktu nadaną w Formularzu cenowym – Wykazie oferowanego asortymentu
wraz z kalkulacją cen jednostkowych. Z opisu i szczegółowej specyfikacji w sposób niebudzący wątpliwości
powinno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne,
jakościowe, niż określone przez Zamawiającego oraz:
- nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
- posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
- pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktu oryginalnego, zgodnie
z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi.
Ww. dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego została
najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, złożył zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:
- aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwe organy na prowadzenie działalności gospodarczej co
najmniej w zakresie zbierania odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych, tj. aktualnego zezwolenia
uprawniającego wykonawcę bądź podmiot odbierający odpady do zbierania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), oraz rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) lub
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca lub podmiot odbierający odpady jest zwolniony na podstawie
art. 45 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów po zużytych
materiałach eksploatacyjnych,
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: rodzaj materiałów eksploatacyjnych / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 4 realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania
umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 5 sierpnia 2017 r.) lub do wyczerpania środków, przy czym w zakresie
w zakresie pozycji 27 i 28 od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem jest/
była dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych lub faksów
o wartości co najmniej:
a) w zakresie części nr I: 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
b) w zakresie części nr II: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
c) w zakresie części nr III: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
d) w zakresie części nr IV: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);
każda wykonywana na podstawie jednej umowy oraz wykaże, iż dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy
mogą spełniać łącznie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sąd Okręgowy w Warszawie, Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych, al "Solidarności" 127, 00-898
Warszawa, pok. 5105

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24ust.1
oraz ust.5pkt1,2i8 ustawy. 2W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych
poniżej dokumentów: 1)JEDZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym KE–składanego wraz z ofertą przez każdego wykonawcę Zał Nr 7 do siwz; 2)świadczenia
o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Zał Nr4 do siwz – składanego przez
każdego z wykonawców, którzy złożyli oferty, w terminie, o którym mowa w art.24ust.11ustawy. Zgodnie
z jego brzmieniem wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1pkt23ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3)informacji z KRK w zakresie określonym w
art.24ust.1pkt13,14i21 ustawy, oraz odnoście skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art.24ust.5pkt5i6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; 4)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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5)aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 6)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt1 ustawy; 7)oświadczenia wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo–w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych
należności; 8)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 9)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U.z 2016 r.,poz.716zezm.);10)wykazu dostaw odpowiadających wymaganiom określonym
w Sekcji III.1.3).3.Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podst. art.24aa
ustawy.Pełna informacja odnośnie wymaganych dokumentów znajduje się w siwz.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224567701
Faks: +48 224567700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224567701
Faks: +48 224567700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2017

