
Chełm: Nr Sprawy: ZP-PN- 3/15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 

Numer ogłoszenia: 35510 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chełmie , Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, woj. 

lubelskie, tel. 82 5654417, faks 82 5654417. 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr Sprawy: ZP-PN- 3/15 Dostawa 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do następujących urządzeń: a) drukarek: Toner do drukarki 

HP LaserJet 1020A; Toner do drukarki HP LaserJet 4250; Toner do drukarki HP LaseJet 2400; Toner do 

drukarki Brother 5270; Toner do drukarki HP LaserJet 2015; toner do drukarki oki B6500; Toner 

drukarki oki B430d; Intermec Easy Coder PD41; Intermec Easy Coder PD41; Toner do LaserJet 2055DN; 

Toner do HP LaserJet P1102; Toner do HP LaserJet P1566; Toner do Brother 4040cn; Etykiety 

termotransferowe samoprzylepne folia 50x30mm do drukarki Zebra TLP 2824 Plus; Taśma 

termotransferowa żywiczna czarna 57x74m do drukarki Zebra TLP 2824 Plus; Toner do drukarki Canon 

ix 6550; Toner do drukarki Lexmark Ms 410dn; Toner do drukarki Lexmark Ms 410dn(bęben); Toner do 

drukarki Lexmark Ms 310dn(bęben); toner do drukarki hp 3015dn; Toner do drukarki Lexmark Ms 

310dn; Tusz do Canon ix 6550. b) kserokopiarek: Toner do kserokopiarki SHARP AR 203E; Toner do 

kserokopiarki SHARP AR 5316E; Toner do kserokopiarki Canon iR 1210; Toner do kserokopiarki Canon 

iR 1024i; Toner do kserokopiarki SHARP AR 5618; Toner do kserokopiarki Panasonic MB300; Bęben do 

kserokopiarki Panasonic MB300; Toner do kserokopiarki Sharp MXB 200; Toner do kserokopiarki 

Konica Minolta BizHub 363; Toner do kserokopiarki Konica Minolta BizHub 363(developer DV411); 

Toner do kserokopiarki Canon iR 2520. c) faksów: Folia do faxu Panasonic KX FC 228PD; Toner 

Panasonic KX-MB 2000 / 2010 / 2025 / 2030 Black ORYGINALNY; modul-bebna- panasonic-kx-mb- 

2000-2010-2025- 2030-bl/; Toner do faksu PanasonicKXFL613; Bęben do PanasonicKXFL613; toner do 

faksu RICOH 1195L. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do s.i.w.z.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie 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 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie tego 

wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw 

(umów) polegających na dostawie materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto co najmniej 

100.000,00 zł każda. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie 

sumę dostaw w ramach jednej umowy. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 



terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oferta musi zawierać:a)wypełniony Formularz Ofertowy [w załączeniu wzór formularza do 

wykorzystania - załącznik nr 2 do s.i.w.z.],b)wypełniony Formularz Cenowy [w załączeniu wzór 

formularza do wykorzystania -załącznik nr 3 do s.i.w.z.],c)dokumenty i oświadczenia określone w § 6 

s.i.w.z.,d)wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom [na formularzu ofertowym],(Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 



to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników),e)w przypadku 

Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 lit. c),f)w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający 

ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: 

w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia), 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 50 

2 - Rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:a)w przypadku zmiany stawki podatku VAT w 

trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o 

różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez 

Wykonawcę świadczeń częściowych względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę;b)w 

przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego 

niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym o co 

najmniej takich samych parametrach co brakujący Towar. Zmiana taka może nastąpić po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy.Każda zmiana Umowy nastąpi 

w drodze aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku do 

Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne, a w przypadku zmiany, o której 

mowa w pkt. 1 lit. a) także uzasadnienie prawne. Zamawiający ma prawo odstąpienia ze skutkiem 

natychmiastowym od niniejszej umowy w terminie do końca okresu jej obowiązywania w przypadku 

dokonania przez Zamawiającego Centralnego zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy 

zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania 

zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz.2013 r., poz. 

122). Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W 

takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane w ramach niniejszej umowy usługi. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://chelm.sr.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w 

Chełmie, Al. I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 66, I piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 

godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 66, I piętro lub 

biuro podawcze pokój 11, parter.. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

 


