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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w trybie przetargu nieograniczonego na 

“Serwis i naprawę urządzeń biurowych w 2012 roku" 
 
 
 

1. Informacje o Zamawiającym.  
1.1. Zamawiającym jest: 

Nazwa: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu  
Adres: ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
Numer telefonu: 071-785-18-52 
Numer faksu: 071-785-18-66 
Adres e-mail: anna.zieba@oke.wroc.pl 
Strona internetowa: www.oke.wroc.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1600 

2.1. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Zamówienia publiczne” 
(http://www.oke.wroc.pl). 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. a także 
wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu powyżej 14000 euro. 
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 

zamówień publicznych. 
2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
224, poz. 1796), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795), 

5) Kodeks Cywilny 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 

20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone 
w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7) Prawa zamówień publicznych. 

4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 

3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 

50310000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych 
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3.3. Przedmiot zamówienia dotyczy serwisu i naprawy urządzeń biurowych obejmujący następujący zakres usług: 

1) Bieżące dostawy oryginalnych tonerów, oryginalnych farb i matryc zapewniające nieprzerwaną pracę 
urządzeń lub tonerów dopuszczonych przez producenta i ich sprzedawcę. 

2) Wykonywanie bieżącej obsługi - konserwacji urządzeń na wezwanie Zamawiającego wraz z wymianą na 
oryginalne materiały eksploatacyjne i części eksploatacyjne fabrycznie nowe,  zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzenia gwarantującą dobrą jakość tworzonych dokumentów oraz zapewniającą ciągłość 
pracy urządzeń. 

3) Naprawa urządzeń wraz z wymianą części zamiennych fabrycznie nowych, określonych w dokumentacji 
technicznej producenta urządzenia, 

4) Programowanie parametrów urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną producenta urządzenia. 
5) Warunki wykonywania serwisu: 

a) serwisowanie urządzeń w miejscu ich instalacji (siedziba Zamawiającego),  
b) godziny wykonywania napraw i konserwacji od 7:30 do 20:00, 
c) czas reakcji na zgłoszenie awarii do 2 godzin w każdym dniu tygodnia w siedzibie Zamawiającego, 
d) czas usunięcia awarii 1 dzień. 
e) w przypadku konieczności odbioru urządzenia od Zamawiającego do naprawy warsztatowej 

dostarczenie na czas naprawy urządzenia zastępczego o podobnych parametrach                       i 
funkcjonalności własnym transportem na własny koszt. 

f) wykaz urządzeń:   
 

L.p. Urządzenia wielofunkcyjne i sieciowe Ilość Gwarancja 

1 Toshiba e-Studio 5520C 2 Tak 

2 Toshiba e-Studio 603 2 Nie 

3 Toshiba e-Studio 600 2 Nie 

4 Nashuatec MPC2500 1 Nie 

5 Toshiba e-Studio 163 3 Nie 

6 OKI C8600 2 Nie 

7 OKI C5700 2 Nie 

8 HP CP1515N 1 Nie 

9 HP CP1215 1 Nie 

10 Kyocera FS9500DN 2 Nie 

11 Kyocera FS9520DN 2 Nie 

12 Kyocera FS9000DN 1 Nie 

13 Nashuatec DSm 2205 1 Nie 

14 Nashuatec DSm 730 3 Nie 

15 Nashuatec P7045 1 Nie 

16 Toshiba e-Studio 655 1 Tak 

17 Toshiba e-Studio 255 3 Tak 

  Drukarki lokalne   

1 HP 1100 5 Nie 

2 HP 1200 7 Nie 

3 HP 1005 1 Nie 

3 HP 1010 4 Nie 

4 HP 1012 2 Nie 

5 HP 1018 10 Nie 

6 HP 1020 3 Nie 

7 HP 1022 1 Nie 

8 HP 3015 4 Nie 

9 HP 1160 1 Nie 

10 HP 1320 1 Nie 

11 Samsung CLP300 1 Nie 

 Faksy   

1 Panafax UF560 1 Nie 

2 Canon L-400 1 Nie 

  Powielacze   

1 Powielacz Duplo s63 1 Nie 
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3.4. Wymagania stawiane wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. 
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 
4.1. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2013 r. 

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

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone w art. 22 ust 1. ustawy dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego wraz 
z ofertą oświadczenia Wykonawcy. 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego wraz 
z ofertą oświadczenia Wykonawcy. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego wraz 
z ofertą oświadczenia Wykonawcy. 

5.2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5.3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

5.4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 

5.5. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5.7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 - 

załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 oraz art.24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3. 
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
1) 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, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych 
oświadczenie wymienione w pkt. 6.1 pkt. 3) niniejszej specyfikacji. 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 ofert. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
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ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 

6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

6.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do 
oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) wykaz wykonania usług o takim samym lub podobnym charakterze jak w niniejszym postępowaniu 

zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  

2) Dokument potwierdzający uprawnienia Autoryzowanego Serwisu lub zaświadczenia o odbytych szkoleniach 
technicznych na urządzenia objęte gwarancją wydane przez danego producenta i/lub dystrybutora. 

3) W przypadku braku w/w dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
6.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem". 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w specyfikacji zamawiającego. 

5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do 
przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

7) Wykonawców nie obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie 
pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane 
informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania 
alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 

8) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik 
niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 

6.5. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez 

siebie sposób. 
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym 
postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych 
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Zgodnie z art 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna). 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego 
przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie 
1 niniejszej specyfikacji.  

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego 
przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego podany w punkcie 1 
niniejszej specyfikacji. 
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4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego 
przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej 
zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 

5) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 

7.2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 11.1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po 
upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej specyfikacji. 

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
7.3. Modyfikacja treści specyfikacji: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej specyfikacji. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie 
to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści informację o zmianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej specyfikacji. 

7.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, 
lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych. 
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez 
zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
2) spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

5) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko: kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  
imię i nazwisko: Anna ZIĘBA 
tel. 071-785-18-55 lub 071-785-18-52; faks 071-785-18-66  
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uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. od 830 – 1500 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. Termin związania ofertą. 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. 
 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
10.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
10.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, 

pismem czytelnym. 
10.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.8. Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się 

w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
10.9. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje 

się w punkcie 6 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

10.10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość  
             dekompletacji zawartości oferty. 
10.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie 
zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej 
specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
Oferta - “Serwis i naprawę urządzeń biurowych w 2012 roku" 

nie otwierać przed 26 marca 2012  r. godz. 900 
 

10.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

10.13. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia 
opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób. 

10.14. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz 
z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. 

 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 26 marca 2012 r. do godz. 900 na adres zamawiającego 

podany   punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 1 (parter). 
11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 10 „Opis sposobu przygotowania ofert" 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana". Podobnie w 
przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem „Wycofane". Koperty oznaczone w podany 
wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

11.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2012 r. o godz.910, w siedzibie zamawiającego - sala 
konferencyjna nr 22 (parter). 

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje 
te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1. Cena oferty powinna zostać podana przez wykonawcę dla każdego modelu urządzenia z pakietu jako koszt za 
kopię/wydruk 1 strony dokumentu w formacie A4 w kwocie brutto do trzech miejsc po przecinku pomnożona 
przez średnioroczne obciążenie oraz ilość urządzeń (Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy”). 

12.2. Należy przyjąć do wyliczeń kosztu za kopię/wydruk dokument o średnim zaczernieniu równym 6%.  
12.3. Cena powinna być wyrażona w złotych (PLN) 
12.4. Opis sposobu rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą 
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1) Rozliczenie wykonanych ilości kopii i wydruków przez Zamawiającego będzie następowało w okresach 
miesięcznych na podstawie odczytów liczników urządzeń w ostatnim dniu roboczym miesiąca 
potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego. 

2) W momencie podpisania umowy z wybranym wykonawcą nastąpi protokolarne spisanie stanów liczników 
urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi. 

3) Kwota do zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie wynikała z różnicy stanu licznika urządzenia między 
ostatnim i bieżącym odczytem mnożona przez kwotę za 1 kopię wydruku zaoferowaną dla danego modelu 
urządzenia określonego w poszczególnych pakietach. 

4) W przypadku stwierdzenia przekroczeń zużycia tonera w stosunku do wartości określonych przez 
producenta urządzenia (patrz pkt. 12.2.) Zamawiający zostanie obciążony kwotą wynikającą 
z ponadnormatywnego zużycia tonera. Wyliczenie wartości nastąpi na podstawie odrębnego protokołu 
potwierdzonego przez obie strony. 

5) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych (tylko na podstawie protokołu podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę) spowodowanych przez użytkownika urządzenia i konieczności wymian 
uszkodzonych elementów, Zamawiający ustali z Wykonawcą w drodze odrębnych negocjacji sposób 
rozliczenia usługi. 

6) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się 
do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT. 

9) Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od 
razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez 
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
13.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone 

niniejszą specyfikacją, 
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

13.2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty 

cena oferowana minimalna brutto 
Cena = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% 

cena badanej oferty brutto 
13.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 

ofertach.  
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
14.2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając 

w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty" w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 

przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 

przesłane pisemnie, 
3) w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
14.4. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

Strona 7 z 9 



14.5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza nie będzie wymagane wniesienie przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
16.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie 

zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego 
oferta okaże się najkorzystniejsza. 

16.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

16.3. Do umowy z wykonawcą wprowadzony zostanie zapis o obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych 
dotyczących: 
1) przerw w pracy urządzenia/urządzeń wynikających z braku materiałów eksploatacyjnych określonych 

w 3.3.1). 
2) przekraczanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii w siedzibie Zamawiającego oraz czasu usunięcia awarii.  
Ustala się z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% liczoną od kwoty brutto należnej Wykonawcy za ostatni 
okres rozliczeniowy. 

16.4. W przypadku zakupu przez Zamawiającego nowych urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia ich 
serwisem w takim samym zakresie obsługi jak urządzenia objęte umową. 

 
17. Środki ochrony prawnej 

17.1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, 
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

17.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.4. Odwołanie powinno wskazywać wykonanie lub zaniechanie czynności przez Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 
17.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej specyfikacji. 

17.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5,17.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
17.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
17.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania 
może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7.1 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem 
zasad tam określonych. 

17.11. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi 
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

17.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

17.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferty ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

17.14. Kopię odwołania Zamawiający: 
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1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej specyfikacji, jeżeli odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia 
do postępowania odwoławczego. 

17.15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystępuje. 

17.16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

17.17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

17.18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

17.19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
18. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania 

18.1 . Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

18.3. Udostępnienie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie według poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, 
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, 
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy 

- urzędowania. 
18.4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco 
utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być 
udostępnione. 

18.5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie (0,50 zł 
za stronę). 

18.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458). 

19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
19.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.  
19.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.  
19.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.  
19.4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4. 
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