Licytacja L-80-2012

Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2012 - Dostawa papieru do
druku A4 i A3 - Zadanie nr 2

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
Joanna Sadurska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-734
Tel.: 224732046, Faks: 224732195
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

0002

Termin otwarcia licytacji:

2012-04-05 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do druku A4 i A3 - Zadanie nr 2
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy w 2012 r. papieru do druku (kserograficznego) formatu A4 i A3
dla jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dostawy zamówionego papieru, wraz z
rozładunkiem, odbywać się będą na zamówienie, w wyznaczonych przez jednostki organizacyjne
Zamawiającego terminach, odpowiednio do wskazanych przez Zamawiającego miejsc. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w przedmiotowym postepowaniu znajduje się
w Ogłoszeniu o zamówieniu na "Dostawę w 2012 r. papieru do druku (kserograficznego) formatu A4 i
A3 dla jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zadanie nr 1", zamieszczonym na
stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl w zakładce "Zamówienia publiczne".
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
30.19.76.44-2
-

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia podpisania umowy, do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację
zamówienia, ale nie później niż do 31.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 2 900 zł, ważnym w okresie
związania ofertą.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie
internetowej Zamawiającego będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty,
wymienione w pkt 10 Ogłoszenia metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie według załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie według załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie
internetowej Zamawiającego będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty,
wymienione w pkt 10 Ogłoszenia metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

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

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie

3

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne niewymienione dokumenty

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej

www.plk-sa.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Warunkiem uczestnictwa w licytacji, zarówno po stronie
Zamawiającego, jak i Wykonawcy, jest dokonanie rejestracji. Rejestracji dokonuje samodzielnie
zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione
na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 3) Wymagania techniczne urządzeń
informatycznych. a) komputer klasy PC, b) system operacyjny: Windows lub Linux, c) sprawne
łącze internetowe, d) zalecane przeglądarki internetowe: • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa •
Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa 4) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu
dopuszczenie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o
dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu
informacje o swoim loginie. 5) Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
licytacji, po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, Zamawiający przypisuje dopuszczonych
przez siebie wykonawców do prowadzonej przez siebie licytacji. Dodawanie Wykonawcy odbywa się
przez wpisanie jego „loginu”, który Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6) Zamawiający zaprasza do udziału w
licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski niepodlegające odrzuceniu. 7)
Termin otwarcia licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż pięć dni roboczych od dnia
przekazania zaproszenia do składania ofert. 8) Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z
oprogramowania innego niż zalecane. 9) Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma
została przetestowana w zakresie współpracy z ww. przeglądarkami, w związku z powyższym UZP
zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. 10) W sytuacji, gdy
Wykonawca zdecyduje się, aby w licytacji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż
wskazane w złożonym wniosku, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty
(pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem
licytacji. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules 12) Wersja demonstracyjna platformy licytacji
elektronicznej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem, została udostępniona pod
adresem: http://demo.licytacje.uzp.gov.pl/ 13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
utrudnienia powstałe w związku
z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2) Zamawiający ustala wysokość
minimalnego postąpienia w kwocie 1000,00 zł. Cena wywoławcza to 244 000,00 zł brutto. Cena ta
dotyczy dostaw podstawowych i opcjonalnych łącznie. 3) System nie przyjmuje postąpienia, którego
wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w licytacji.
Jednocześnie system nie przyjmuje postąpienia, jeżli zaproponowana cena oferty będzie mniej
korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. 4) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do
momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą
elektroniczną. 5) Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 6) Oferty składane przez
Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 7) Oferta złożona w toku
licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8) Bezpośrednio po
zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej. 9)
Zamawiający udziela zamówienia Wykonacy, który zaoferował najniższą cenę. 10) Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni
Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia poprzez wpisanie do niego
cen jednostkowych za oferowany asortyment i wartość całego przedmiotu umowy. Wypełniony i
podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiedzy stronami. Ze
względu na konieczność ustalenia w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu cen jednostkowych
z dokładnością do 1 gr, w praktyce niemożliwe będzie podanie tych cen tak, aby po przemnożeniu
przez ilości (podstawowe + opcjonalne łącznie), wykazać cenę zaoferowaną w toku licytacji. Dlatego
należy przyjąć następujące założenia dla cen jednostkowych: suma iloczynów cen jednostkowych
netto i szacowanych ilości asortymentu dla dostaw w zakresie podstawowym i dostaw w zakresie
opcjonalnym łacznie nie może być wyższa od zaoferowanej najkorzystniejszej oferty wybranego
Wykonawcy, przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2012-03-23 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pokój
126, skrzydło E, I piętro

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-04-05 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-05 12:10:28

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej

Zamówienie może być współfinansowane przez Unię Europejską ze środków w ramach pomocy
technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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

