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Ogłoszenie nr 614508-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.

Miasto Słupsk: Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego
jednostek organizacyjnych w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Podmiot
1) Zespół Żłobków Miejskich: Żłobek nr 1 ul. Gen. W.Andersa 4 76-200 Słupsk telefon: (59) 842 67
49 e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl Żłobek nr 2 ul. 3 Maja 78 76-200 Słupsk telefon: (59) 84267 22
Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 76-200 Słupsk telefon (59) 842 67 67
2) Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku ul. Kilińskiego 33, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 842 29 53 fax: (59) 848 11 44 e-mail: mp1@pslupsk1.koti.pl
3) Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 48 33
e-mail: przedszkole2slupsk@wp.pl
4) Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku ul. Zygmunta Augusta 62a, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 841 78 98 e-mail: pm3slupsk@o2.pl
5) Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku ul. Lutosławskiego 6, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 842 83 53 e-mail: przedszkole4slupsk@wp.pl
6) Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku ul. J. Niemcewicza 9, 76-200 Słupsk Telefon:(59) 842 38 13
fax: (59) 842 38 13 e-mail: mp5.sl@wp.pl
7) Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku ul. Wandy 3, 76-200 Słupsk Telefon:(59) 848 11 88,
(59) 842 38 35 e-mail: mp6slupsk@interia.pl
8) Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 42 95 fax:
(59) 842 42 95 e-mail: mp710@wp.pl
9) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku ul.Wiatraczna10, 76-200 Słupsk Tel:
(59) 841 78 69, (59) 841 78 69, (59) 841 78 68 e-mail: pm8ksiegowa@wp.pl, p.integracyjne@wp.pl
10) Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku ul. Sportowa 10, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 842 92 28 e-mail: mpnr9@wp.pl
11) Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku ul. Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 841 79 07 fax: (59) 841 79 07 e-mail: przedszkole10@slp.vectranet.pl
12) Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku ul. Kosynierów Gdyńskich 6, 76-200 Słupsk
Telefon:(59) 840 44 55 fax: (59) 840 44 55 e-mail: pm11slupsk@wp.pl
13) Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku ul. Koszalińska 9a, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 843 87 84 e-mail: mp12.slupsk@neostrada.pl
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14) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku ul. Wiatraczna 6, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 841 79 37
e-mail: przedszkole15-slupsk@o2.pl
15) Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku ul. Norwida 4, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 843 08 93 e-mail: mp19sl@wp.pl
16) Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku ul. Wazów 1a, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 845 64 70 fax: (59) 845 64 74 e-mail: przedszkole_23@wp.pl, mprzedszkole23@gmail.com
17) Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku ul. 3 Maja 15, 76-200
Słupsk Telefon: (59) 848 24 54 e-mail: przedszkole.niedzwiadek@wp.pl
18) Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku ul. Powstańców Wlk.1, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 845 25 77 e-mail: przedszkole@puchatek.slupsk.pl
19) Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku ul. Witosa 1, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 845 26 72 fax: (59) 848 21 09 e-mail: malgosurmacz@wp.pl
20) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku ul. Kasztanowa 1, 76-200
Słupsk Telefon: (59) 842 10 54 e-mail: teczowadolina@onet.pl
21) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku ul. Witolda Lutosławskiego 23,
76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 55 01 fax: (59) 842 55 01 e-mail: sekretariat@sp1slupsk.pl
22) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku ul. H. Pobożnego 2, 76-200 Słupsk
telefon:(59) 842 31 41 e-mail: sp2slupsk@wp.pl
23) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk
Telefon:(59) 843 19 10 e-mail: sp3slupsk@wp.pl
24) Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku ul.
Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk elefon: (59) 845 70 66 fax: (59) 841 79 55 e-mail:
sp4slupsk@wp.pl
25) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku ul. Hubalczyków
7, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 840 42 01 e-mail: sekretariat@sp5.pl
26) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku ul. Starzyńskiego 6, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 842 46 66, (59) 840 27 20 e-mail: sp6slupsk@o2.pl
27) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku ul. Grottgera 10a, 76-200
Słupsk Telefon:(59) 841 79 81, (59) 841 79 80 e-mail: sekretariat@sp8.slupsk.pl
28) Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku ul.
Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk Tel.(59) 842 27 86, 840 06 10 fax:(59) 842 27 86 e-mail:
sekretariat@sp9.slupsk.pl
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29) Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku ul. Orląt Lwowskich 1a,
76-200 Słupsk Telefon:(59) 845 50 75 fax:(59) 845 47 70 e-mail: sp10slupsk@wp.pl
30) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Lotha 3, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 59 33 e-mail:
gim5slupsk@wp.pl
31) I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 15
76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 22 17 e-mail: sekretariat@lo1.slupsk.pl
32) II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku ul. Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 842 48 94 fax: (59) 842 65 76 e-mail: lo_2_slupsk@poczta.onet.pl
33) IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Słupsku ul. Zaborowskiej 2, 76-200
Słupsk Telefon:(59) 845 47 85 e-mail: sekretariat@zso3.slupsk.pl
34) V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku ul. Deotymy 15a, 76-200 Słupsk
Telefon:(59) 845 60 22, (59) 842 46 31 e-mail: 5lo@5lo.slupsk.pl
35) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku ul. Partyzantów
24, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 47 65 e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
36) Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku ul. Mieczysława
Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 48 31 e-mail: sekretariat@mechanik.slupsk.pl
37) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 843 31 78 e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
38) Zespół Szkół Technicznych ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk telefon: (59)842 34 92 e-mail:
sekretariat@drzewniak.slupsk.pl
39) Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego ul. Królowej Jadwigi 3 76-200 Słupsk tel.
59 8417842 tel. 59 8417844 fax.59 8417841 e-mail: sekretariat@ckziu.slupsk.pl
40) Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku ul. Koszalińska 5, 76-200 Słupsk Tel. (59) 845 73 33
e-mail: centrum@ckpslupsk.pl
41) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku ul. Krasińskiego 19, 76-200
Słupsk Telefon: (59) 842 24 92 e-mail: szkola@sosw.slupsk.pl, sosw_slupsk@op.pl
42) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 845 60 20 gsm: 793 229 722 e-mail: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl
43) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku ul. Stefana Jaracza 5,
76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 69 63, (59) 842 08 95 fax: (59) 842 08 95 e-mail: pzdsoon@vp.pl
44) Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 842 50 52 fax: (59) 842 50 52 e-mail: mdkslupsk@wp.pl
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45) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ul. ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 843 40 16 fax: (59) 843 74 17 e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl
46) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Gdyńska 13 a, 76-200 Słupsk
Telefon: (59) 840 42 65 e-mail: izbawytrzezwienslupsk@wp.pl
47) Zarząd Infrastruktury Miejskiej ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk telefon: (59) 841 00 91 fax:
(59) 841 00 93 http://www.zimslupsk.com e.mail: zim@zimslupsk.com
48) Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 98 70,
(59) 842 72 09 fax: (59) 840 05 85 e-mail: dps@lesnaoaza.com.pl
49) MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk Telefon:
(59) 842 81 26 fax: (59) 842 81 24 e-mail: mopr@sl.home.pl Dzienny Dom Pomocy Społecznej
"Bezpieczna Przystań" ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk Telefon: (59) 842 49 00 fax: (59) 842 49 00
e-mail: ddps@mopr.slupsk.pl Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 3, 76-200 Słupsk
Telefon:(59) 842 26 53 fax:(59) 842 81 26 e-mail: sdsslupsk@neostrada.pl
50) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk Tel.
59 843 40 22 sekretariat@pgkslupsk.pl
51) Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk Tel. 59
842 52 22 sekretariat@pgm.slupsk.pl
52) Słupski Ośrodek Kultury ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk Tel. 59 845 64 41
sekretariat@sok.slupsk.pl
53) Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Fałata 11, 76-200 Słupsk Tel.
59 845 60 91 stbsslupsk@wp.pl
54) Urząd Miejski w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Tel. 59 84 88 300 urzad@um.slupsk.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Słupsk, krajowy numer identyfikacyjny 59064500000, ul. Plac
Zwycięstwa 3 , 76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 488 414, e-mail
urzad@um.slupsk.pl, faks 598 488 321.
Adres strony internetowej (URL): bip.um.slupsk.pl
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Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
Miasto Słupsk działa jako Zamawiający w imieniu własnym i na rzecz jednostek organizacyjnych
Miasta na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartego porozumienia i zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska nr 372/RZP/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska nr 891/RZP/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Podstawa prawna art. 16 ust.
1 i 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zadaniem Miasta Słupska jako Zamawiającego jest
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy
Pzp, pn. "Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego
jednostek organizacyjnych w 2018 roku" oraz udzielenie zamówienia.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
bip.um.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub
za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Słupsku, Kancelaria Urzędu, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów
biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 roku
Numer referencyjny: RZP.271.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
10.11.2017 13:56
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i konfekcji biurowej oraz papieru
realizowana na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30190000-7
30197644-2
30197644-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02 lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: Część nr 1:
100 000,00 PLN Część nr 2: 50 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: Dla części nr 1 :
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia
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polegające na dostawie materiałów biurowych, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde. Dla
części nr 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3
zamówienia polegające na dostawie papieru do drukarek i kserokopiarek, o wartości nie mniejszej
niż 30.000,00 zł każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII. SIWZ „dokumenty poświadczające brak
podstaw do wykluczenia” Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert); - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w powyżej niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w powyżej w niniejszym
punkcie stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których były dostawy wykonywane – załącznik nr 9. 2) Dowodów określających czy dostawy,
wskazane w wykazie, zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w
niniejszym punkcie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca składa oświadczenie. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli usługi były lub są świadczone na rzecz
Zamawiającego – dowody (referencje) nie są wymagane. 3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę
określoną dla danej części). 4) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. 5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. 6) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału bądź kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Oświadczenia Wykonawcy zawarte w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Użyte do opisu przedmiotu
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zamówienia, znaki towarowe lub pochodzenie produktu od określonego producenta, służy jedynie
określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, celu użytkowego jakimi
powinny charakteryzować się produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający
tam, gdzie wskazano powyższe, dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że spełniają
wymagania Zamawiającego oraz mają nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego
(art. 30 ust. 4 ustawy PZP). Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniał co
najmniej parametry wymagane oraz właściwości znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest obowiązany wykazać w
ofercie, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Ustawy). Proponowany sposób wykazania powyższego zawiera
załącznik nr 4 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Część I i II: Cena

60,00

Część I i II: Aspekty środowiskowe: 30,00
Część I i II: Termin dostawy:

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części 1 i 2: 1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej
treści nie powodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę. 2. Zmian treści
umowy może zostać dokonana w następującym zakresie: a) zmiana numeru konta bankowego, b)
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zmiana danych teleadresowych, c) zmiana miejsc dostawy, d) zmiany sposobu fakturowania, e) zmiany
osób wskazanych do kontaktów między stronami, f) zmiana ilości asortymentu objętego umową, g)
zmian w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku z zaprzestania produkcji lub dystrybucji, pod
warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równoważnych lub wyższych niż parametry
przedmiotu oferty, niniejsza zmiana nie może skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i
nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na
zmianę terminu realizacji zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie poinformować
Zamawiającego pisemnie. 3. O powyższych zmianach strony umowy będą powiadamiały się
wzajemnie pisemnie. 4. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy bądź jego zmiany, z którego
doświadczenia skorzystał Wykonawca, dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu w rozdziale V, VI, VII SIWZ dla nowego podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może
nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 5.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia oferty Wykonawcom od chwili
ich otwarcia, z wyłączeniem części zawierających informacje zastrzeżone przez Wykonawców –
stanowiące ich tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Oświadczenia zawarte w punktach 10 i 11 Formularza ofertowego: 10) Zastrzegam / nie zastrzegam*
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one
udostępniane; 11) Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

Dostawa materiałów i konfekcji biurowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
1 Nazwa: materiałów i konfekcji biurowej na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych.

1) 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:Ilości i rodzaje
materiałów biurowych są określone w załączniku nr 2.1 do SIWZ – wykaz asortymentu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30190000-7, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Aspekty środowiskowe 30,00
Termin dostawy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Dostawa papieru w tym papieru do kopiowania, kserowania i drukowania,
realizowana na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych.

1) 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:Ilości i rodzaje
papieru są określone w załączniku nr 2.2 do SIWZ - Wykaz asortymentu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30197644-2, 30190000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00
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Aspekty środowiskowe 30,00
Termin dostawy

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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