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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54516-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2018/S 025-054516

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 226671703
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox 770
Numer referencyjny: TZ/271/84/17

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowo–materiałowej drukarki wielobarwnej Xerox 770.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 450 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Produkcji Poligraficznej ZUS, ul. Lwowska 2a, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowo–materiałowej drukarki wielobarwnej Xerox 770
(rok produkcji: 2011).
Zakładana ilość produkcji w okresie świadczenia usługi wyniesie nie więcej niż 3 000 000 wydruków
jednostronnych formatu A3 (1 strona A3 = 2 strony A4). Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń w
przypadku nie wykonania zakładanej ilości 3 000 000 wydruków jednostronnych formatu A3 z uwzględnieniem
odpowiednich przeliczeń (1 strona A3 = 2 strony A4).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu (max 2 h robocze Zamawiającego) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy i/lub wymiany zużytych części i materiałów eksploatacyjnych (max 10
h roboczych Zamawiającego) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy w przypadku napraw i/lub wymiany wymagających użycia innych
części zamiennych i materiałów niż eksploatacyjne (max 30 h roboczych Zamawiającego) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, do 31.12.2019 r. albo do wykonania
3 000 000 wydruków jednostronnych formatu A3.
2. W związku z udzielonym 1.2.2017 r. zamówieniem tożsamym, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 135 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 235-488188

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox 770

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/01/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Xerox Polska Sp. z o.o.
Łopuszańska 95
Warszawa
02-457
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 450 406.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 450 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Świadczenie usług serwisu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. "W stosunku do którego otwarto likwidację (...)” – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. "Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...)" – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488188-2017:TEXT:PL:HTML
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1. "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...)" – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
2. "Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...)" – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.
3. "Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)" – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.
4. "Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)" – zgodnie
z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.
5. "Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...)" – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.
6. "Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne’ – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.
7. "Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (...)" – zgodnie z § 5 pkt
9 ww. Rozporządzenia.
8. "Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)” –
zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.
9. JEDZ w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
III. Inne informacje dodatkowe
1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem –
wyłącznie na numer (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl 
2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z zapisami w SIWZ.
3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 000 PLN (słownie:trzynaście
tysięcy złotych 00/100).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018

mailto:SekretariatDZP@zus.pl

