
Ogłoszenie nr 500047228-N-2017 z dnia 23-10-2017 r.  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp.: Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z 

wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach 
wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach 

organizacyjnych) 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 588813-2017  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 1775600539, ul. ul. 
Sikorskiego  42, 66400   Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7395400, 7395274, e-mail 
musinskab@zus.pl, faks 957 395 454.  
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów 
eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, 
Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych)  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
110000/271/2/2017-ADG-ZP  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów 
eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, 
Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych). Wykonawca w ramach umowy zobowiązany 
jest do: 1) utrzymania urządzeń w pełnej sprawności techniczno-użytkowej przez okres obowiązywania umowy, 
2) przeprowadzania na życzenie Odbiorcy usług konserwacji poszczególnych urządzeń, 3) zapewnienia zapasu 
części zamiennych do serwisowanego sprzętu, 4) zapewnienia urządzeń zastępczych o parametrach nie niższych 
niż zastępowane, 5) dostarczania i wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (w tym m. in. 
tonerów, bębnów, developerów, różnego rodzaju rolek), 6) oceny stanu technicznego sprzętu określającej 
konieczność jego naprawy lub likwidacji, 7) diagnozowania uszkodzeń, 8) wykonywania napraw pogwarancyjnych. 
Wykonawca udzieli gwarancji na: 1) dostarczone materiały eksploatacyjne, części zamienne/podzespoły użyte do 
naprawy – na okres 12 miesięcy, 2) wykonane usługi serwisowe - na okres od 6 do 12 miesięcy (okres 
zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty).  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  

tak  
II.5) Główny Kod CPV: 50323000-5 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  



CZĘŚĆ NR: 1     
NAZWA: Świadczenie usług pogwarancyjnego serwisu technicznego sprzętu drukującego wraz z wymianą części 
zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. oraz podległych mu 
jednostkach organizacyjnych  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2017  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 55593.50  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: ANMIT S.C.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Szarotki 3  
Kod pocztowy: 71-604  
Miejscowość: Szczecin  
Kraj/woj.: zachodniopomorskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113132.43  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113132.43  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124196.90  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
CZĘŚĆ NR: 2     
NAZWA: świadczenie usług pogwarancyjnego serwisu technicznego sprzętu drukującego wraz z wymianą części 
zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, dla Oddziału ZUS w Szczecinie oraz w podległych mu 
jednostkach organizacyjnych.  
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: •oferta z najniższą ceną – 381.857,50zł; •kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 
218.830,00zł.  
 
CZĘŚĆ NR: 3     
NAZWA: Świadczenie usług pogwarancyjnego serwisu technicznego sprzętu drukującego wraz z wymianą części 
zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze oraz w podległych mu 
jednostkach organizacyjnych.  
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 



Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia: •oferta z najniższą ceną – 207.326,45zł; •kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 
119.195,00zł.  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  
  

 


