
Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
90 – 322 Łódź
ul. Kilińskiego 152
tel.(42) 676-86-92,  676-87-28

www.lodz.po.gov.pl.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  POSTĘPOWANIU  O  ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE

PROWADZONE  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 133000 EURO

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych

(t.j .Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.  1655 ) – dalej  oznaczonej  jako Pzp.

Przedmiot zamówienia:
                            Zakup  -   dostawa sprzętu kserograficznego.
                                          ( CPV 30121100 - 4 )

Numer sprawy: III G 2300 /  8  / 2008

Zatwierdzam:

...........................

...........................
    (data zatwierdzenia)



SPIS  TREŚCI
str.

I. Opis przedmiotu zamówienia............................................................................................................3
II. Składanie ofert częściowych i wariantowych oraz zamówienia uzupełniające...............................4
III. Aukcja elektroniczna......................................................................................................................4
IV. Termin wykonania zamówienia......................................................................................................4
V. Warunki udziału w postępowaniu...................................................................................................4
 VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu .....................5
 VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu.............................................................................................................................5
 VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów............................................................................................................................5
 IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami           .............................................5
 X. Wymagania dotyczące wadium......................................................................................................5
 XI. Termin związania ofertą................................................................................................................5
 XII. Opis sposobu przygotowania oferty.............................................................................................5
 XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert...........................................................................7
 XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.....................................................................................................7
 XV. Waluty obce, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

...................................................................................................................................................8
 XVI. Kryteria wyboru oferty...............................................................................................................8
 XVII. Opis sposobu oceny oferty........................................................................................................8
 XVIII. Formalności niezbędne do zawarcia umowy...........................................................................8
 XIX. Wzór umowy..............................................................................................................................8
 XX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy....................................................................9
 XXI. Postanowienia końcowe.............................................................................................................9

Załączniki 1 formularz ofertowy
Załącznik 2  formularz „Oświadczenie Wykonawcy”

           Załącznik 3  formularz  - „Warunki gwarancji i serwisu”
           Załącznik 4 formularz – „ Oświadczenie o zgodności ”

Załącznik 5  wzór umowy
         

Całkowita liczba stron specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznika 18     .

strona 2/9



SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I .Opis przedmiotu  zamówienia

1.Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  wraz  z  montażem   do  Prokuratury Okręgowej  w  Łodzi 
poniższych urządzeń kserograficznych:

1.1. Siedmiu sztuk kserokopiarek cyfrowych o parametrach:

1. Prędkość kopiowania: min. 70 stron A4 na minutę
2. Czas nagrzewania: max. 30 sekund
3. Czas uzyskania pierwszej kopii: max. 3,5 sekundy
4. Min. 8,5 calowy dotykowy panel sterujący o rozdzielczości min.800x400
5. Pamięć kserokopiarki: min. 512 MB
6. Twardy dysk: min 80 GB
7. Możliwość skanowania i zapisywania dokumentów na dysku twardym urządzenia oraz 

możliwość podglądu na panelu zapisanych danych
8. Przycisk powodujący wyświetlenie najczęściej używanych funkcji dla mniej zaawansowanych 

użytkowników
9. Animowana instrukcja postępowania krok po kroku, pojawiająca się na panelu kserokopiarki w 

przypadku zacięcia oraz braku papieru
10. Pojemność papieru dla wykonywanych kopii: min. 3500 arkuszy formatu A4 i 550 arkuszy 

formatu A3
11. Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na min. 100 arkuszy, skanujący dwie strony 

oryginału w jednym przejściu papieru
12. Funkcja automatycznego wykonywania kopii dwustronnych (dupleks)
13. Wyjściowy moduł sortujący z tacą na min. 3000 wykonanych kopii formatu A4 zszywający do 

50 arkuszy
14. Funkcja automatycznego dziurkowania do segregatorów (2,4 dziurki)
15. Urządzenie wolnostojące
16. Toner na min. 43 000 kopii A4
17. Bęben na min. 1 200 000 kopii A4
18. Urządzenie gotowe do pracy – wyposażone w materiały jak wyżej

     2.Wymagania dodatkowe :
a. opis techniczny 
b. kserokopiarki  muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( CE )
c. dostawę wykona wykonawca składający ofertę (nie dopuszcza się

podwykonawców )
d. dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada certyfikat z rodziny ISO 9000 na 

produkcję kserokopiarek
e. urządzenia muszą być fabrycznie nowe
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f. okres gwarancji 60 miesięcy
g. w okresie gwarancyjnym nieodpłatna konserwacja – o ile jest wymagana do utrzymania 

gwarancji .

I I .Sk ładan ie ofer t  częśc iowych i  war iantowych oraz zamówienia 
uzupełn ia jące.

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7) 
     Pzp.

I I I .Aukc ja  e lek t roniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IV.Termin wykonania zamówien ia

14  dni  od  daty  podpisania  umowy (  w  zakresie  dostawy,  instalacji  i  uruchomienia  sprzętu  oraz 
przeszkolenia użytkownika )

V.Warunki  udzia łu w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
      osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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VI.  Opis  sposobu dokonywania  oceny spe łn ienia warunków 
udzia łu w postępowaniu 

1. Spełnieniem  warunku  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności będzie złożenie oświadczenia zawartego  w formularzu „ Oświadczenie wykonawcy” 
oraz udokumentowanie faktu zarejestrowania działalności gospodarczej.

2. Dla  warunku  wymienionych  w  rozdziale  V.  pkt  2,3,4  złożenie  oświadczenia  zawartego  w 
formularzu „ Oświadczenie wykonawcy”

VII .  Wymagane oświadczenia i  dokumenty potwierdza jące 
spełn ienie  warunków udzia łu  w postępowaniu

1.Wypełnione i podpisane „ Oświadczenie wykonawcy „  ( załącznik nr 2 do specyfikacji )
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VII I .  Sposób porozumiewania  s ię zamawiającego z  wykonawcami 
oraz przekazywania  oświadczeń i  dokumentów

Zamawiający dopuszcza jedynie formę pisemną, zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp.

IX .  Osoby uprawnione do porozumiewania  s ię z  wykonawcami 

W sprawach merytorycznych: starszy inspektor Ryszard Pyto,  tel. 42 676 86 88.
W sprawach proceduralnych: inspektor Anna Zawadzka, tel. 42 676 86 92. 

X.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI .  Termin związania  ofer tą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

XI I .  Opis  sposobu przygotowania  o fer ty

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
specyfikacji.

strona 5/9



2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 1 Pzp.). Załączone 
dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

3. Wszystkie rubryki formularzy muszą być czytelnie wypełnione. W pozycjach, które wykonawca 
nie wypełnia  należy użyć słów: „NIE MA” lub „NIE DOTYCZY”. Wadliwe, a w szczególności 
niecałkowicie lub nieczytelnie wypełnione formularze spowodują odrzucenie oferty.

4. Oferta  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Za  podpisanie 
uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub firmową.

5. Zamiast oryginałów można składać czytelne kserokopie dokumentów poświadczone „za zgodność” 
własnoręcznym podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną lub 
firmową.

6. Upoważniony  przedstawiciel  Wykonawcy to  osoba  lub  osoby wyszczególnione  w    rejestrze 
handlowym,  rejestrze  przedsiębiorstw  lub  w zaświadczeniu  o wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej. Może to być też osoba, dla której zamieszczono w ofercie upoważnienie podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Oferta musi składać się z dwóch oddzielnych części - formalnej i merytorycznej.

8. Część formalna musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszej 

specyfikacji.
2) Wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji.
3) Wypełniony formularz „Warunki gwarancji i serwisu” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

specyfikacji.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego  zaświadczenia  o wpisie do ewidencji 

działalności  gospodarczej  z  podaną  datą  wystawienia  lub  potwierdzenia  przez  urząd 
wystawiający odpis. Data ta nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od terminu składania 
ofert. Z odpisu musi wynikać kto jest uprawniony do reprezentowania firmy.

9. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  za  granicą,  zamiast  dokumentu 
wymienionego w ust. 8 w punkcie 4),  składa odpowiedni dokument lub dokumenty wymienione w 
§ 2 ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów z dnia  19 maja  2006roku  w sprawie 
rodzajów  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego,  jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz.  U. 
Nr.87 , poz. 605 ).

10. Część merytoryczna musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wycena proponowanych urządzeń w postaci tabeli: krótki opis (nazwa urządzenia), cena netto, 

cena brutto, ilość sztuk, łączna cena brutto dla całości dostawy.
2) Szczegółowy opis techniczny . Opis musi zawierać dane techniczne urządzenia gotowego do 

pracy.
3) Wypełnione  i  podpisane  „  Oświadczenie  o  zgodności  ”  potwierdzające  spełnienie  norm 

bezpieczeństwa ( CE ) oraz posiadanie Certyfikatu z serii ISO 9000 przez proponowany sprzęt, 
a  stanowiące załącznik nr 5.  

4) Harmonogram czynności konserwacyjnych. Harmonogram ma zawierać opis wykonywanych 
czynności  oraz  częstotliwość  ich  wykonywania.  Harmonogram zamieszcza  się  tylko jeżeli 
wykonawca przewiduje wykonywanie czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji.

strona 6/9



XI I I .  Mie jsce oraz termin sk ładania  i  o twarc ia ofer t

1. Miejsce dostarczenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. ul. Kilińskiego nr 152  .
2. Termin składania ofert: 6 . 10.2008r do godz. 13:30. 
3. Oferta  zostaje  uznana  za  dostarczoną  w  terminie,  jeżeli  fizycznie  znajdzie  się  w  Biurze 

Podawczym Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2.
4. Ofertę  należy złożyć  w jednej  nieprzeźroczystej   kopercie  lub  opakowaniu  zaadresowanym do 

Zamawiającego,  z  zaznaczeniem  na  kopercie  lub  opakowaniu,  nazwy zamówienia,   nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. Przykładowy sposób zaadresowania koperty: 

5. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152.
6. Czas otwarcia ofert: 6 .10.2008r godz. 14:00.

XIV.  Opis sposobu obl iczenia ceny

1.Ceną oferty jest łączna cena brutto dla całości dostawy, wynikająca z sumowania  wyceny 
poszczególnych urządzeń i powtórzona na formularzu ofertowym.

2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem podatku VAT.

3.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.Cena  nie  ulega  zmianie  przez  okres  ważności  oferty  (  związania  ofertą  )  oraz  okres  realizacji 
( wykonania ) zamówienia.
5.  Zamawiający  dla  potrzeb  sprawdzenia  poprawności  obliczenia  ceny  za  poszczególne  pozycje 
przedmiotu  zamówienia  przedstawione  zgodnie  z  rozdziałem  XII  punktem  10  ppkt  1),  zastosuje 
program Microsoft Excel.  
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< Nazwa Wykonawcy >
< Adres Wykonawcy >            

                                     Prokuratura Okręgowa w Łodzi
                                     90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152

„ Oferta na dostawę sprzętu kserograficznego ” 

Nr sprawy:  III 2300 /  8 / 2008

Nie otwierać przed godz. 14:00 dnia  6 .10 .2008 r.



XV.  Waluty obce,  w jak ich mogą być prowadzone roz l iczenia 
między zamawia jącym a wykonawcą

Zamawiający dopuszcza w rozliczeniach jedynie walutę polską (PLN).

XVI .  Kryter ia  wyboru ofer ty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem.  

Cena Wc = 100 %.
 

XVI I .  Opis sposobu oceny ofer ty

Cn

Wc =     ×  100  
Cb

gdzie:
Wc - wartość punktowa oferty,
Cn   - najniższa cena spośród  ofert nieodrzuconych,

       Cb      - cena ofert badanej ( w złotych , z podatkiem VAT )
       100    - wskaźnik stały

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów.

XVI I I .  Formalnośc i  n iezbędne do zawarc ia umowy

Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania:
1. Po  wyborze  oferty  i  upływie  terminów  ustawowych  pozwalających  na  podpisanie  umowy 

zamawiający przygotuje umowę i podpisze ją ze swojej strony.
2.  Płatność za wykonaną dostawę nastąpi w formie przelewu, na podstawie faktury VAT wystawionej
     przez Wykonawcę po odbiorze protokolarnym w terminie 21 dni. 

XIX.  Wzór  umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.
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XX.  Środki  ochrony prawnej  przys ługu jące wykonawcy

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej, wymienione w przepisach 
art. 179 - 183 Pzp.

XXI .  Postanowienia  końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  mają  zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i  Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli  przepisy Prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

Numer ogłoszenia: 233967 – 2008; data zamieszczenia: 24.09.2008r.

a/z
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