Warszawa: Dostawa, montaŜ, uruchomienie maszyny CtP dla drukarni WCEO
wraz z przeszkoleniem 2 osób ZP-26_2011
Numer ogłoszenia: 167396 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaŜ, uruchomienie maszyny CtP dla drukarni
WCEO wraz z przeszkoleniem 2 osób ZP-26_2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa,
montaŜ, uruchomienie maszyny CtP dla drukarni WCEO wraz z przeszkoleniem 2 osób. 2. Dostawa obejmuje zestaw
CTP, w skład którego wchodzą naświetlarka, kompresor, perforator do blach Romayor 314 łącznie z blachami
offsetowymi do maszyn: dominant 525 (wymiary blach 415 mm x 521 mm) w ilości 1500 sztuk, dominant 725 (wymiary
blach 530 mm x 650 mm) w ilości 1500 sztuk, dominant 314 (wymiary blach 370 mm x 490 mm) w ilości 1500 sztuk. 3.
Wymagania eksploatacyjno - techniczne dla oferowanego zestawu CTP a) System cyfrowego naświetlania form
drukowych CTP, b) Technologia naświetlania termicznego-diodowego, minimalna liczba diod 32 z moŜliwością
wymiany ich pojedynczo, c) System ładowania płyt półautomatyczny lub automatyczny - podawanie i odbieranie płyt z
przodu naświetlarki, d) Wydajność urządzenia minimum od 20 form na godzinę, format B2 przy uŜyciu płyt
bezprocesowych, e) Pasowanie maksymalnie 25 mikronów pomiędzy obszarem i brzegiem przy największym formacie
formy drukowej, f) format płyty 605X745 mm (dopuszczalny większy), g) format płyty 370X490 mm (dopuszczalny
mniejszy), h) Rozdzielczość minimum 2400 dpi, i) Obsługiwane formaty plików minimum PDF, Postscript, TIFF, EPS,
JPG, PJTF. j) Oprogramowanie do impozycji w języku polskim z komputerem, k) Oprogramowanie sterujące RIP z
komputerem, l) Maksymalne wymiary maszyny dł: 200 cm, szer: 120 cm, wys: 170 cm, m) Maksymalny cięŜar maszyny
700 kg, n) Zasilanie 230 V. 4. Dostawa obejmuje wniesienie sprzętu do wskazanego pomieszczenia w siedzibie
WCEO, w Warszawie ul. Banacha 2, podłączenie go i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników drukarni WCEO
w zakresie obsługi operatorskiej urządzenia w wymiarze nie mniejszym niŜ 24 godziny i nie większym niŜ 30 godzin

łącznie dla 2 osób. Szkolenia będą przeprowadzone w siedzibie zamawiającego w ustalonych na bieŜąco terminach do
31.08.2011 roku po maksymalnie 5 godzin jednorazowo. 5. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień: maszyny drukarskie: 42991200-1, maszyny do składu, 42991220-7, inne nośniki do uŜytku w drukarstwie
22500000-5 6. Szczegółowe warunki realizacji dostawy zostały opisane we Wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ,
opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.12.00-1, 42.99.12.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wykazu wykonanych, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia (tj. dostawa maszyn poligraficznych) w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (tj.: o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto kaŜda
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (dokumentów) potwierdzającego
(potwierdzających), Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie - wykaz powinien zostać przygotowany na
formularzu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ;

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).

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, naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

•

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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,
Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów
prawa, wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron
umowy, nieotrzymania przez zamawiającego środków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej umowy lub
innych okoliczności, przewiduje moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a) zmiany osób i podwykonawców, przy pomocy,
których wykonawca realizuje przedmiot umowy; b) zmiany warunków płatności; 3. Zmiana umowy musi być dokonana
za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Zmiana lub uzupełnienie osób realizujących umowę nie
stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złoŜonego drugiej Stronie. 5. Wszelkie zmiany
wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie będą wiąŜące dla Ŝadnej ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: WOJSKOWE CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2, pok 15a 00-909 Warszawa 60.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina
09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, kancelaria pok 313 ul. Stefana Banacha 2
00-909 Warszawa 60.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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

