
Zielona Góra, 02.02.2012r. 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP z numerem 3 1 84 2 - 2 0 1 2  w dniu 02.02.2012r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42,  
65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3291700, 3291861, faks 068 3291713. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd 
lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury 

Okr ęgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 I. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, drukarek oraz faksów dla Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej jednostek organizacyjnych. 

 

2) Szczegółowy opis zamówienia: 

a) Zamawiający wymaga fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, gatunek I, 
wyprodukowanych przez producenta urządzeń wskazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, iŜ dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne 
jakościowo równowaŜne, spełniające równowaŜne parametry. 

b) Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane  
z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów 
uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta. 



c) Za równowaŜne uznaje się produkty w pełni kompatybilne z urządzeniami,  
w których będą wykorzystywane, niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy 
urządzeń, do których są przeznaczone o parametrach takich samych bądź lepszych 
(pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do oryginału 
produkowanego przez producenta urządzenia.  

d) JeŜeli Wykonawca zaoferuje materiały eksploatacyjne równowaŜne, wówczas 
Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty raporty z testów wydajności do kaŜdego 
zaoferowanego rodzaju produktu równowaŜnego w oparciu  
o normy ISO 19752:2004 i ISO 19798:2004  (tonery monochromatyczne  
i kolorowe) oraz ISO 24711:2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridŜy atramentowych) 
lub równowaŜne dokumenty wydane zgodnie z normami zharmonizowanymi 
światowymi/europejskimi. 

e) JeŜeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi wady materiałów eksploatacyjnych 
lub gdy wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie 
odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do 
bezpłatnej ich wymiany, w tej samej cenie jednostkowej, na produkt o odpowiedniej 
jakości i wolny od wad, w terminie nie dłuŜszym niŜ 24 godziny (w dni robocze) od 
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

f) Wykonawca gwarantuje: 
- wysoką jakości dostarczonego produktu, który zapewnia kompatybilność pracy  
z urządzeniami Zamawiającego, 

- zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeśli bezpośrednią przyczyną awarii będzie 
zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego Za podstawę Ŝądania przez 
Zamawiającego naprawy urządzenia biurowego uwaŜa się pisemną opinię 
autoryzowanego serwisu producenta urządzenia, 

- bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeŜeli bezpośrednią przyczyną awarii 
będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie 
przywróci jego pełnej uŜyteczności, 

- w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, Wykonawca przejmie 
wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń. 

II.  Zakres czynności:   
1) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie, przeciętnie raz 

na kwartał, jednak Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany 
poszczególnych terminów oraz ilości dostaw, w zaleŜności od bieŜących potrzeb.  

2) Dostawa kaŜdorazowo zostanie poprzedzona zamówieniem złoŜonym faksem lub 
drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy 
po stronie Zamawiającego. W zapotrzebowaniu Zamawiający określi rodzaj oraz 
ilość zamawianego towaru, z tym, Ŝe jednorazowe zamówienie dla poszczególnej 
jednostki będzie w ilości nie mniejszej niŜ 10 sztuk. 

3) Przewidywanie pierwsza dostawa nastąpi do 10 dni od podpisania umowy. 
4) Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy oraz wniesie przedmiot 

zamówienia do pomieszczeń magazynowych lub biurowych wskazanych przez 
upowaŜnionego pracownika Zamawiającego. 

5) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do poszczególnych siedziby 
Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. 



6) Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej 
Górze: 
- Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra, 
- Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim - ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrz., 
- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli - ul. Piłsudskiego 38, 67-100 Nowa Sól, 
- Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie - ul. Poznańska 10, 66-200 Świebodzin, 
- Prokuratura Rejonowa we Wschowie - ul. Garbarska 11, 67-400 Wschowa, 
- Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze – ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra, 
- Prokuratura Rejonowa w śaganiu - ul. Dworcowa 57, 68-700 śagań, 
- Prokuratura Rejonowa w śarach - ul. Górnośląska 17, 68-200 śary. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień składanych faksem bądź 
drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych (w ilościach uzgodnionych  
z Zamawiającym).  

8) Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego towaru. 

9) Wykonawca udziela minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony toner. 
Okres gwarancji biegnie od daty przyjęcia przez Zamawiającego pierwszego 
towaru zamówionego na podstawie umowy i kończy się upływem 12 miesięcy od 
daty przyjęcia ostatniej partii zamówionego towaru i zobowiązuje się wymienić go 
na produkt wolny od wad, zgodnie z ofertą, w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia zgłoszenia. 

10) Zamówienia przesyłane będą oddzielnie dla kaŜdej jednostki organizacyjnej i tak 
teŜ naleŜy wystawiać faktury.  

11) Opakowania, w których dostarczone zostaną materiały, muszą posiadać czytelną 
nazwę producenta z widocznym logo, terminem przydatności do uŜytku i listę 
kompatybilności (typ urządzeń, do których są przystosowane). Dodatkowo muszą 
posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. 

12) Dostarczone materiały powinny posiadać co najmniej 12 miesięczny okres 
przydatności do uŜytku, licząc od dnia dostawy. 

13) Wykonawca ma obowiązek zutylizować zuŜyte pojemniki. W związku z tym, 
Wykonawca musi odebrać je z miejsca ich dostawy w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym, jednak nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty przekazania mu 
zawiadomienia o moŜliwości odbioru. 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości w poszczególnych 
pozycjach asortymentowych określonych w Załączniku 2 – Formularz cenowy,  
w ramach potrzeb Zamawiającego. 

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość oraz naleŜytą staranność przy 
realizacji zobowiązań umowy dostawy, a takŜe za terminowe wykonanie 
zamówienia. 

16) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz 
innych ustaleń niezbędnych, celem sprawnego i terminowego wykonania 
zamówienia. 

17) Realizacja do wyczerpania czasu trwania umowy z zastrzeŜeniem uprawnień 
zawartych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.  Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1) Wykonawcę obowiązuje naleŜyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca moŜe powierzyć realizację przedmiotu zamówienia w części lub 
całości osobom lub podmiotom trzecim. W takim przypadku Wykonawca 



zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu),  
w której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość i naleŜytą staranność 
świadczonej usługi, a takŜe za terminowe wykonanie zamówienia. 

4) Rozliczenia następować będą kaŜdorazowo po wykonaniu zleconej dostawy,  
z terminem płatności faktury VAT 30 dni od daty jej otrzymania. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   

Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki tj. przedłoŜą raporty z testów wydajności (deklaracje wydajności) do 
kaŜdego zaoferowanego rodzaju produktu równowaŜnego potwierdzające 
spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki tj. przedstawią wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy o wartości 100 000 zł 
kaŜda. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenie referencji 
potwierdzających, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie. 

 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki tj. przedstawią wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, 
odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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,  



a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2., 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  



w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub  
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie w przypadku, 
gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy (m.in. zmiany wysokości podatku od towarów i usług) lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia (np. określenie 
warunków płatności, sposobu prowadzenia rozliczeń itp.). 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zielona-gora.po.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, pokój 408. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:   

10.02.2012 r. godzina 10:00,  

miejsce: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, pokój 408. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  . 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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