
Warszawa: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Numer ogłoszenia: 233631 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 

16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (druk w kolorze) wraz z 

jego uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeprowadzeniem instruktażu dla 

trzech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 

urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione: Lp. Charakterystyka 

urządzenia Opis wymaganego parametru 1. Technologia druku laserowa, elektrofotograficzna, tonerowa, 

bezolejowy proces utrwalania 2. Minimalna szybkość drukowania kolorowego/czarno-białego 70 str. A4/min 

dla gramatury min. 80 g/m2 3. Minimalna rzeczywista rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi 4. Minimalna 

gradacja kolorów 256 odcieni/kolor 5. Maksymalny rozmiar stosowanych do druku mediów 330 x 487 mm 6. 

Maksymalny obszar zadruku 323 x 476 mm 7. Automatyczne dwustronne drukowanie dla gramatury z 

zakresu co najmniej 60-220 g/m2 8. Kalibracja kolorystyki urządzenia podczas pracy aktywna, automatyczna 

9. Możliwość uzupełniania tonerów i papieru bez zatrzymywania urządzenia 10. Maksymalny czas 

nagrzewania urządzenia 5 minut 11. Gabaryty urządzenia maksymalnie: szerokość: 160 cm, max. głębokość: 

100 cm 12. Możliwość drukowania na papierze o gramaturze max. 300 g/m2 13. Urządzenie wyposażone w 

podajniki papieru charakteryzujące się: co najmniej 4 kasety na papier o łącznej pojemności minimum 3000 

arkuszy A4 o gramaturze min. 80 g/m2, moduł kondycjonowania papieru obsługujący wszystkie kasety, 

kasety obsługujące papier o gramaturze z zakresu co najmniej: 60-220 g/m2 14. Urządzenie umożliwiające 

skanowanie charakteryzujące się: co najmniej jeden podajnik na minimum 300 arkuszy A4 o gramaturze min. 

80 g/m2, obsługa oryginałów o gramaturze z zakresu co najmniej od 40 do 220 g/m2, możliwość 

jednoczesnego skanowania awersu i rewersu, minimalna rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi, minimalna 

prędkość skanowania 120 obrazów A4/min w kolorze (simplex, 300dpi) i 140 obrazów A4/min w kolorze 

(duplex, 300dpi) 15. Urządzenie umożliwiające kopiowanie charakteryzujące się: automatyczne, obustronne 

minimalna rozdzielczość: 600x600 dpi, minimalny zakres zoomu: 25-400% 16. Urządzenie wyposażone w 

kontroler wydruku o parametrach: minimalna pojemność pamięci RAM: 2 GB, minimalna pojemność dysku 

twardego: 500 GB, procesor co najmniej klasy Intel Core i5 660 3,6 GHz, obsługa sieci Ethernet 1000/100/10 

Mbps, co najmniej 8 portów USB, system EFI Fiery Sys10 17. Kalibracja kolorystyki urządzenia przy pomocy 

spektrofotometru EFI Fiery ES-1000 posiadanego przez Zamawiającego. 18. Urządzenie wyposażone w 

finiszer sortujący charakteryzujący się: funkcją zszywania narożnego i podwójnego (do 100 arkuszy o 
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gramaturze min. 80 g/m2), dziurkowania (2 lub 4 otwory), sortowania z przesunięciem, minimalną 

pojemnością tac odbiorczych finiszera: 4000 arkuszy o gramaturze min. 80 g/m2, obsługą papierów o 

gramaturze z zakresu co najmniej od 60 do 300 g/m2. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować 

oprogramowanie na wskazanym przez Zamawiającego komputerze, umożliwiające realizację zadań podziału i 

łączenia wydruków mieszanych obsługujące jednocześnie urządzenia drukujące Oce: VarioPrint 2100 

(monochromatyczne) oraz CS620 (kolorowe) posiadane przez Zamawiającego lub równoważne. Funkcja 

podziału i łączenia wydruków mieszanych powinna umożliwiać: - automatyczne zaznaczanie stron kolorowych 

przez oprogramowanie i ich drukowanie na wybranym urządzeniu do druku kolorowego, - automatyczne 

łączenie wcześniej wydrukowanych stron kolorowych dokumentu ze stronami czarno-białymi - proces ten 

musi odbywać się podczas realizowania wydruku czarno-białych stron na urządzeniu do druku czarno-białego 

poprzez wstawianie przez urządzenie stron kolorowych we właściwej kolejności. Przedmiot zamówienia 

obejmuje również: 1) świadczenie usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji w zakresie: -

wykonywania okresowych konserwacji urządzenia, - wykonywania okresowych przeglądów technicznych, -

wykonywania napraw gwarancyjnych urządzenia i napraw nie objętych gwarancją, - wymiany na nowe 

zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, z wyjątkiem tonerów, - utrzymywania stałej 

jakości wydruku/kopii, - zapewnienia wsparcia technicznego dot. eksploatacji urządzenia; 2) Okres gwarancji 

na zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie może być krótszy niż 36 miesięcy (bez limitu kopii). 3) 

Dostarczone przez Wykonawcę urządzenie musi posiadać oznakowanie CE i spełnia inne wymagania 

zgodnie z obowiązującymi normami na terenie krajów Unii Europejskiej, posiada instrukcję obsługi w języku 

polskim lub angielskim, dokumenty: wykaz części podlegających gwarancji oraz części eksploatacyjnych z 

opisem ich cech w tym żywotności; 4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) przywozu oraz wniesienia urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w 

budynku przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, b) zainstalowania i uruchomienia urządzenia, c) 

przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi sporządzonych w języku polskim oraz kart 

gwarancyjnych dla dostarczonego urządzenia, d) przeprowadzenia instruktażu dla trzech pracowników 

Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:
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� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne wszczęte

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Instytut Ochrony 

Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 326.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 

godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 

16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 335 - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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