Ogłoszenie nr 2022/BZP 00017569/01 z dnia 2022-01-13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn
biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849310
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Gabriela Piotra Boduena 3/5
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-011
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: 225516191
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nsa.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nsa.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017569/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-13 14:20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00339237/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego
fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych (zwanych dalej
materiałami), w asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych
materiałów są szacunkowe. Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe pozycji poszczególnych
materiałów, w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 2 na warunkach określonych w
Projektowanych postanowieniach umowy (stanowiących załącznik nr 4 do SWZ).
3. Dostarczane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający
nie dopuszcza materiałów regenerowanych i refabrykowanych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia, na własny koszt,
bezpośrednio do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze w
godzinach od 9.00 do 14.00.
5. Wymienione w załączniku nr 2 materiały konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane materiały, aby
spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający
podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno-eksploatacyjnych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (art. 99 ust. 5
ustawy).
6. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
7. Materiały muszą być oryginalne oraz fabrycznie nowe (należy to rozumieć w ten sposób, że
są to materiały dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania zgodnie z warunkami
instrukcji eksploatacji/ instrukcji obsługi oraz gwarancji udzielanej przez producenta).
W przypadku oferowania materiałów równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, za
równoważne uznaje się produkty nieregenerowane i nierefabrykowane w ogóle, nie poddane
procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów oraz takie, które są
dopuszczone przez producenta sprzętu lub przez serwis autoryzowany producenta i ich użycie
nie spowoduje wygaśnięcia gwarancji lub uszkodzenia sprzętu. Wykonawca złoży
w formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu przez oferowane materiały ww. wymogów.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego
fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych (zwanych dalej
materiałami), w asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych
materiałów są szacunkowe. Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe pozycji poszczególnych
materiałów, w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 2 na warunkach określonych w
Projektowanych postanowieniach umowy (stanowiących załącznik nr 4 do SWZ).
3. Dostarczane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający
nie dopuszcza materiałów regenerowanych i refabrykowanych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia, na własny koszt,
bezpośrednio do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze w
godzinach od 9.00 do 14.00.
5. Wymienione w załączniku nr 2 materiały konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane materiały, aby
spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający
podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno-eksploatacyjnych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (art. 99 ust. 5
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ustawy).
6. Materiały muszą być oryginalne lub równoważne oryginalnym. Materiały oryginalne to
materiały dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania zgodnie z warunkami
instrukcji eksploatacji/ instrukcji obsługi oraz gwarancji udzielanej przez producenta. Przez
pojęcie „równoważnych“ Zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, w pełni kompatybilny
ze sprzętem (urządzeniem drukującym), w którym ma być użytkowany jako materiał
eksploatacyjny oraz posiadający nie gorsze niż materiał oryginalny parametry w zakresie
wydajności, niezawodności oraz jakości.
7. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne muszą
posiadać certyfikaty i raporty z testów wystawiane przez podmioty posiadające akredytacją
udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 2 do
SWZ) jaki materiał proponuje (oryginalny lub równoważny), a w przypadku zaoferowania
materiałów równoważnych podać nazwę producenta, symbol/ kod oraz wydajność
zaoferowanego materiału. Minimalna wydajność żądana przez Zamawiającego dla każdego z
materiałów została podana w tabeli Formularza cen jednostkowych (załącznik nr 2 do SWZ).
Oferty zawierające materiały o mniejszej wydajności zostaną odrzucone.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
1. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa
wraz z ofertą.
2. W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych środków
dowodowych:
a) oświadczenia producentów drukarek, że oferowane produkty (równoważne) są dopuszczone
do użycia w urządzeniach, o których mowa w SWZ– w przypadku zaoferowania materiałów
równoważnych.
Po zmianie:
1. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa
wraz z ofertą.
2. W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych środków
dowodowych:
1) W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek:
a) załączyć do oferty ważne terminowo dokumenty (certyfikaty), wystawione dla producenta
materiałów eksploatacyjnych - zaświadczające o spełnieniu normy ISO 9001:2008 (System
Zarządzania Jakością) oraz normy ISO 14001:2004 (System Zarządzania Środowiskowego);
b) załączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów równoważnych o tym,
że proces produkcji i stosowanie jego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw
patentowych producentów oryginalnych (produkowanych lub zalecanych przez producentów
urządzeń drukujących) tuszy i tonerów;
c) załączyć do oferty specyfikację (kartę katalogową) każdego z zaoferowanych materiałów
(dane producenta materiałów zawierające jego wydajność oraz pojemność w porównaniu do
materiału oryginalnego);
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d) dla każdego rodzaju oferowanych materiałów równoważnych załączyć do oferty, wydane
przez jednostkę oceniającą zgodność:
− wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC
19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych w postaci certyfikatu
(zaświadczenia),
− wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC
19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych w postaci certyfikatu (zaświadczenia).
Z treści dokumentów powinna wynikać co najmniej wydajność oferowanego produktu, fakt
przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy, potwierdzenie kompatybilności z
urządzeniami na jakich zostały przeprowadzone badania oraz dane podmiotu wykonującego
badania.
Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu
oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną przez Polskie
Centrum Akredytacji lub przez krajową jednostkę akredytującą w państwie członkowskim,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), która nie jest producentem oferowanych materiałów,
Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem oferowanych materiałów.
Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-20 12:00
Po zmianie:
2022-01-27 12:00
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