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Ogłoszenie nr 581540-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.

Dolnośląski Urząd W ojewódzki we Wrocławiu: Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i
konfiguracją 5 szt. kserokopiarek mono dla Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu
OGŁOSZENIE O ZAM ÓW IENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zam ówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „W sparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli
państw trzecich” współfinansowany z Program u Krajowego Funduszu Azylu, M igracji i Integracji
O zam ówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejm uje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać m inimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których m owa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zam awiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na tem at podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zam awiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zam awiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
1 . 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, krajowy num er identyfikacyjny
00051437700000, ul. pl. Powstańców Warszawy 1 , 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. +48713406526, e-mail zamowienia@duw.pl, faks +48713406948.
Adres strony internetowej (URL): bip.duw.pl, ezamowienia.duw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym m ożna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RO DZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
1.3) W SPÓLNE UDZIELANIE ZAM ÓW IENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
bip.duw.pl, ezamowienia.duw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
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Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
ezamowienia.duw.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

W ymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi m ożna uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem i konfiguracją 5 szt. kserokopiarek mono dla Dolnośląskiego U rzędu Wojewódzkiego we
W rocławiu
Num er referencyjny: AL-ZP.272-21/20/ZP/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

M aksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zam ówienie jednemu
wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań J a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest zakup w raz z dostawą, montażem, uruchomieniem i konfiguracją 5szt. Kserokopiarek M ono
(urządzeń w ielofunkcyjnych) w następujących lokalizacjach: - 4 szt. DUW Wrocław - pl. Powstańców
Warszawy 1 ; 50-153 Wrocław -1 szt. Delegatura Legnica - ul. F. Skarbka 3; 59-220 Legnica Serwer
wydruków znajduje się w siedzibie głównej DUW we W rocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.
Urządzenia: - muszą być wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych do autoryzacji użytkowników,
kompatybilny z kartami wykorzystywanymi w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (Unique 125 KHz); m uszą posiadać zabezpieczenie umożliwiające wymianę tonera lub dołożenie papieru przez osoby
uprawnione; - m uszą mieć możliwość integracji z posiadanym systemem Zarzadzania Wydrukami
Documaster, z wykorzystaniem fabrycznego wyświetlacza urządzenia um ożliwiającego uwierzytelnienie
użytkownika, dostęp do swojej kolejki wydruków, obsługę wydruku poufnego i podążającego, weryfikację
praw dostępu, podgląd wydruku na ekranie urządzenia oraz obsługę funkcji drukowania, kopiowania,
skanowania wraz z generowaniem raportów rozliczania prac na użytkownika, na dział, na urządzenie. W
ramach realizacji przedm iotu umowy W ykonawca zapewni: - m ontaż dostarczonych urządzeń w m iejscu
wskazanym przez Zamawiającego; - pełne uruchomienie urządzeń i integrację z istniejącym Systemem
Zarządzania Wydrukami „ Documaster” posiadanym przez Zamawiającego; - dokonywanie bezpłatnych
okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji, zgodnie
z wymaganiami producenta - jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W oświadczeniu, które stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ, W ykonawca powinien podać nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

11.5) Główny kod CPV: 30121300-6
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Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zam ówienia (jeżeli zam awiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których m owa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zam ówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynam iczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 30

lub
data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

Okres w m iesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU
I I I .l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.

1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.

1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - certyfikat autoryzacyjny producenta oprogram owania Documaster, w celu
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potwierdzenia posiadanych kompetencji do integracji urządzenia z posiadanym systemem zarządzania
wydrukami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we w niosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Imię i nazwisko pracownika firmy, na którego jest wystawiony certyfikat
autoryzacyjny producenta oprogram owania Documaster.

m.2) PODSTAWY

W YKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) W YKAZ OŚW IADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ W YKONAW CĘ W CELU W STĘPNEGO
POTW IERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON W YKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUM ENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOW ANIU NA W EZW ANIE ZAMAW IAJACEGO W CELU POTW IERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
111.5) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUM ENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOW ANIU NA W EZW ANIE ZAMAW IAJACEGO W CELU POTW IERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA W ARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) W YKAZ OŚW IADCZEŃ LUB DOKUM ENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOW ANIU NA W EZW ANIE ZAMAW IAJACEGO W CELU POTW IERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego (np.
dokum entacja producenta, karta produktu, podana strona internetowa producenta zawierająca niezbędne
informacje potwierdzające param etry oferowanego sprzętu). Zgodnie z zapisam i Rozdziału IX ust. 16 tiret
2) SIWZ
III.7) INNE DOKUM ENTY NIE W YM IENIONE W pkt IIL3) - III.6)
- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. UWAGA! W
przypadku składania oferty przez W ykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do
oferty każdy z Wykonawców osobno. - Pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby
niewymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji należy dołączyć do oferty pełnom ocnictwo
do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. UWAGA! W przypadku podmiotów
występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podm iotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). - Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. - Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której m owa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
W ykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym W ykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do oferty każdy z Wykonawców
osobno. - Zobowiązanie podm iotu trzeciego wraz z innymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale V
ust. 5 SIWZ, jeżeli W ykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zam awiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Inform acja na tem at wadium

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na tem at udzielania zaliczek:

IV.1.4) W ymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Kie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana m inim alna liczba wykonawców

-

M aksym alna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na tem at umowy ramowej lub dynam icznego systemu zakupów:
Um owa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana m aksym alna liczba uczestników umowy ram ow ej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynam icznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie term in ich udostępnienia:
Inform acje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERIA OCENY OFERT
IY.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

C ena brutto oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
M inimalne wymagania, które m uszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na tem at etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

W stępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na tem at etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

iy .3 .3 ) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym m uszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedm iotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wym agania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie m inimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli now ych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZM IANA UM OW Y
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zm ian oraz warunki wprow adzenia zmian:
Zmiana Um owy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych.przepisami ustawy Pzp.
Szczegółowe zmiany opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
IV.6) INFO RM ACJE ADM INISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 10:00,

11 z 12

2020-09-07, 13:56

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego. aspx?id=

Firefox

Skrócenie term inu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

■

'

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego term inu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam ówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak
IV.6.5) Inform acje dodatkowe:
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