
Świdnica: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych 
Numer ogłoszenia: 86202 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Urząd Pracy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 58-100 Świdnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 074 8561818, faks 074 8561813. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w 
Świdnicy. b) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje zamawiający i 
rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz szacunkowa ilość dostaw w okresie 
objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że 
dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne 
parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty nieużywane, nieregenerowane, nie 
napełniane powtórnie, wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 
producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt 
równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o 
parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do 
oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Dodatkowo wskaźnik poziomu tonera drukarki lub 
urządzenia wielofunkcyjnego musi prawidłowo współpracować z zaoferowanym materiałem eksploatacyjnym. 
c) Wymagania stawiane wykonawcy : I. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery będą wysokiej jakości 
oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz 
posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. II. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie 
dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, 
do którego są przeznaczone. III. Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 
niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek lub urządzeń 
wielofunkcyjnych, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w 
terminie 48 godzin ( w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie 
(mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie 
stwierdzenia wad produktu. IV. Wykonawca zobowiązuje się do: udzielenia gwarancji na dostarczone tonery do 
wyczerpania się środka barwiącego dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu 
zewnętrznym logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin 
przydatności do użycia oraz listę modeli drukarek do których pasuje. wymaga się, aby oferowane materiały 
eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. materiały eksploatacyjne i 
biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013r. 
wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych i biurowych będzie wynikać z jednostronnej 
dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy. wykonawca dostarczy zamówione 
materiały eksploatacyjne, swoim transportem, w ciągu 5 dni roboczych do siedziby zamawiającego. wykonawca 



zobowiązuje się do odbioru do utylizacji pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazanych 
przez Zamawiającego, potwierdzając odbiór pojemników przeznaczonych do utylizacji.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-5, 30.12.43.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.03.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• BOSKAR, Sikorskiego 37, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207182,91 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI ŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 76735,35 
• Oferta z najniższą ceną: 76735,35 / Oferta z najwyższą ceną: 102062,43 
• Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Przedmiotem zamówienia są wyłącznie dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. To, czy przedmiot zamówienia można uznać za powszechnie dostępny o 
ustalonych standardach, decyduje całość zamówienia, dlatego zamawiający przy wyborze trybu 
zapytania o cenę dokładnie opisał przedmiot zamówienia. Obie cechy przedmiotu zamówienia, tj. 
powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe, wystąpiły równocześnie. Przesłankę dostaw 



lub usług powszechnie dostępnych należy rozumieć jako możliwość realizacji typowych w danej 
branży zamówień, przez większość podmiotów tej branży. Dostawy i usługi powszechnie dostępne to 
rzeczy i usługi, które są wszędzie na rynku oferowane, a tym samym można je nabywać od wielu 
podmiotów bez względu na miejscowość i czas. Ustalone standardy jakościowe to powtarzalne cechy 
jakościowe i techniczne rzeczy i usługi, niewymagające skomplikowanego opisu (np. trwałość, 
funkcjonalność, wymiary, itd.). Tryb zapytania o cenę jest powszechnie dostępną metodą udzielenia 
zamówienia publicznego w przypadku zamówień typowych i prostych, ponieważ zamawiane rzeczy lub 
usługi muszą być w pełni porównywalne, gdyż jedynym różnicującym je kryterium jest cena. W 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały podane nazwy i typy urządzeń użytkowanych 
przez zamawiającego, do których są zamawiane materiały eksploatacyjne - tonery. Zamawiający opisał 
przedmiot zamówienia (materiały eksploatacyjne - tonery) poprzez podanie wydajności jednego tonera 
w ilości wykonanych stron w formacie A4 przy 5% zaczernieniu wydruku strony. Powyższe parametry 
tonerów zostały opisane na podstawie międzynarodowych norm ISO/IEC 19752 dla tonerów 
monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. W specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w pkt 3 zamawiający podał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Zaproponowane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne - tonery muszą być produktem 
kompatybilnym ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach opisanych w załączniku nr 1 
do siwz takich samych bądź lepszych (pojemność oraz/lub wydajność), fabrycznie nowe (nowo 
wytworzonego w całości), nie regenerowane i nie prefabrykowane. Dostarczane przez wykonawcę 
materiały eksploatacyjne - tonery będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer 
katalogowy i termin jego ważności, listę modeli drukarek do których pasuje oraz nienaruszone cechy 
pierwotnego opakowania. 

 


