
Zielona Góra, 23.11.2011r. 

 

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

O g ł o s z e n i e  z o s t a ł o  z a m i e s z c z o n e  w  B Z P   
z  n u m e r e m  3 9 3 6 9 2 - 2 0 1 1  w  d n i u  2 3 . 1 1 . 2 0 1 1 r .  

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, 3291860, 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:  

Dostawę papieru kserograficznego na potrzeby 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 sprzedaŜ i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego 
dla prokuratur okręgu zielonogórskiego w następujących ilościach:  

a) papier kserograficzny biały, format A5 - 480 ryz.  

b) papier kserograficzny biały, format A4 - 11.450 ryz.  

c) papier kserograficzny biały, format A3 - 50 ryz.  

2) Zamawiający przyjmuje, iŜ 1 ryza papieru zawiera 500 arkuszy.  

3) Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt 1 musi mieć zastosowanie do wszelkich typów 
urządzeń biurowych (m.in. drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek  
i innych).  



4) Papier kserograficzny musi spełniać co najmniej poniŜsze parametry jakościowe: 

a) gramatura - 80 g/m²,  

b) białość - nie mniej niŜ 161 +/- 2 CIE,  

c) nieprzeźroczystość - nie mniej niŜ 91-93%,  

d) grubość nie mniej niŜ 108 +/- 3 µm,  

e) zadruk - dwustronny.  

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 
papieru, z tym, Ŝe jednorazowe zamówienie na papier dla poszczególnej jednostki będzie  
w ilości nie mniejszej niŜ 60 ryz.  

3) Przewidywanie pierwsza dostawa nastąpi do 5 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  

-Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42,  

-Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38,  

-Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, ul. Poznańska 10,  

-Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L,  

-Prokuratura Rejonowa w śarach, ul. Górnośląska 17,  

-Prokuratura Rejonowa w śaganiu, ul. Dworcowa 57,  

-Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11.  



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

8) Zamawiający wymaga złoŜenia wraz z ofertą technicznej karty produktu oferowanego 
papieru kserograficznego potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia.  

9) Papier pakowany będzie w paczki po 500 arkuszy (1 ryza) i dostarczany w kartonach 
mieszczących po 5 ryz papieru kaŜdy.  

10) Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego papieru.  

11) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony papier. 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.  

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

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 których 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 usługi, 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): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1. 

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: 24. 

 

 



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 techniczną kartę produktu oferowanego papieru 
kserograficznego (kartę produktu). 

• 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. 

 

• 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 409. 

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

01.12.2011r. 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 

 
 

 

ZASTĘPCA  

Prokuratora Okręgowego 

 

/-/ Anna Huzarska 

 


