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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJ ĄCYM 
1.1. Zamawiającym jest: 

nazwa:    OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINAYJNA we Wrocławiu 
adres:    ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
numer telefonu:   71 785 18 94; 71 785 18 55 
numer faksu:   71 785 18 66 
adres e-mail:   anna.zieba@oke.wroc.pl 
strona internetowa:  www.oke.wroc.pl 
NIP    895-16-60-154 
REGON   931982940 
godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek od 800 - 1600 

1.2.Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane 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 nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progu 130 000 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą Pzp), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649), 

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 dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia uzupełniające 
zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7) Prawa zamówień publicznych, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe. 

4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 
1) 30260000-9 – serwery 
2) 30120000-6 – urządzenia fotokopiujące i drukujące 
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3.3. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 1 sztuki wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego, 
1 sztuki serwera i 2 sztuk skanerów. Szczegółowe wymagane parametry, konfiguracja oraz inne 
wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższej tabeli 
 

Wielofunkcyjne urz ądzenie kopiuj ąco-drukuj ące, szt. 1 

Lp. Parametry 

Czy 
spełnia? 
TAK lub 

NIE 

Zaoferowana 
marka  
i model 

1. Proces kopiowania  laserowy, czarno – biały – TAK  
2. Wydajno ść miesi ęczna  min. 500 000 kopii A4  

3. 
Minimalna pr ędko ść kopiowania i drukowania  : 
- 65 str./min. - format A4 
- 37 str./min. - format A3 

 

4. Kolorowy , min. 9”  calowy panel dotykowy  

5. 

Automatyczny Podajnik Dokumentów  z rewersem o pojemności 
min.100 ark A4 (przy gramaturze 80g/m2). Zakres gramatury 
oryginałów nie gorszy niż: oryginały jednostronne – 38-205g/m2, 
oryginały dwustronne 52-157g/m2 

 

6. 

Sumaryczna pojemno ść zasobników  na papier min 3600 arkuszy 
A4 (80g/m2) - w tym min. 3 odrębne kasety oraz podajnik boczny. 
Możliwość rozbudowy o dodatkowe zasobniki papieru, tak aby 
łączna pojemność wszystkich zasobników na papier wynosiła min. 
7600 arkuszy A4 (80g/m2) 

 

7. Pojemno ść podajnika bocznego   - min. 100 ark A4(80g/m2)  
8. Format kopiowania i drukowania  – A5R - A3  
9. Pamięć RAM – min. 1GB  
10. Dysk twardy : min. 80GB  
11. Szyfrowanie dysku twardego  - TAK  
12. Kopiowanie wielokrotne :  1- 9999  
13. Czas uzyskania pierwszej kopii  poniżej 4 sekund  
14. Czas nagrzewania  max. 240 sekund  
15. Min. 1000 kodów użytkowników  

16. 
Obsługiwana gramatura papieru  z  min. 4 źródeł podawania 
papieru  w zakresie nie gorszym niż 64-205 g/m2 

 

17. Rozdzielczo ść kopiowania  min. 600x600dpi  

18. 

Drukarka sieciowa o parametrach  j/n: 
- język opisu strony emulacja PCL6,emulacja PS3 
- interfejsy sieciowe: High-Speed USB 2.0, 10/100 Base-TX 
- rozdzielczość druku min. 1200x600dpi (z wygładzaniem) 
- drukowanie dwustronne 
- bezpośrednie drukowanie z pamięci USB 
- funkcja wydruku tandemowego 

 

19. 

Kolorowy skaner sieciowy o parametrach  j/n: 
- prędkość skanowania:  w trybie czarno-białym - min. 80 skanów 

/minutę, kolor- min. 60 skanów/minutę 
- skanowanie do: e-mail, bezpośrednio do pamięci USB 
- formaty skanowanych plików: TIFF, PDF, JPEG 

 

20. Funkcja uzupełnienia toneru  podczas pracy urządzenia  

21. 
Urządzenie gotowe do pracy  (zawiera toner oraz pozostałe 
materiały niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia) 

 

22. 
Wydajno ść pojedynczego tonera  – min. 88 000 kopii A4 (przy 5% 
pokryciu strony) 

 

23. 
Wydajno ść pojedynczego developera – min. 500 000 kopii A4 
(przy 5% pokryciu strony) 

 

24. 
Wydajno ść pojedynczego b ębna  – min. 500 000 kopii A4 (przy 
5% pokryciu strony) 
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25. 

Wymaga się aby oferent przedstawił oryginał lub kopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego certyfikatu 
potwierdzającego, że jest on dealerem w zakresie sprzedaży oraz 
serwisu  oferowanych urządzeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dokument musi być wystawiony przez producenta lub 
upoważnionego krajowego przedstawiciela producenta. 

 

26. 

Dodatkowe wymagane opcje :  
-Zewnętrzny finiszer  (lub zespół połączonych finiszerów), 

umożliwiający tworzenie 60-cio stronicowych zszytych broszur, z 
łączną pojemnością tac min. 3500 kartek A4 (80g/m2), ze 
zszywaczem wielopozycyjnym (min. 4 warianty zszycia)   min. 100 
arkuszy A4 (80g/m2) 

 

 
Serwer, szt. 1 

Lp. Parametry 

Czy 
spełnia? 
TAK lub 

NIE 

Zaoferowana 
marka  
i model 

1. 
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do 
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w 
szafie i wysuwania do celów serwisowych. 

 

2. 

Dwa procesory czterordzeniowe, dedykowany do pracy w 
serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel 
Xeon 5504. Dopuszcza się zaoferowania serwerów z większą liczbą 
procesorów, przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą 
procesorów będzie miał wydajność równa lub większą od 
wymaganej. W 
przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą 
ilością procesorów Zamawiający wymaga przeprowadzenia w 
siedzibie Zamawiającego testów porównawczych (serwera w 
wymaganej konfiguracji opartego o procesor Intel Xeon 5504 oraz 
serwera z procesorem oferowanym przez Wykonawcę) 
potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej 
konfiguracji procesorów. 

 

3. 
RAM 24GB DDR3 Registred 
Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. 
Możliwośc instalacji w serwerze min 128GB pamięci RAM 

 

4. Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana 
przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

5. Minimum 6 Slotów PCI-E  

6. 8 dysków 300GB SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania 
minimalnie 16 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. 

 

7. 

Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w 
macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 512 MB wewnętrznej 
pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Mozliwośc 
rozszerzenia funkcjonalnosci do budowania zabezpieczeń RAID na 
poziomie 50/6 

 

8. 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000  
9. Zintegrowana karta graficzna (16 MB)  

10. 

4 porty RJ-45,  
1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 
5 porty USB, 
1 port VGA (15-pin video), 
1 port szeregowy. 

 

11. Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 
750W 

 

12. Redundantne wiatraki Hot-Plug.  
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13. 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania 
(konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, 
podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli 
tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, 
restartu OS). Możliwość o rozbudowy  o funkcjonalność przejęcia 
zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i 
FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w 
sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od 
systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta 
zainstalowana w gnieździe PCI. 

 

 
Skaner, szt. 2 

Lp. Parametry 

Czy 
spełnia? 
TAK lub 

NIE 

Zaoferowana 
marka  
i model 

1.  Dzienna wydajno ść: 18000 skanów  
2.  Możliwo ść skanowania dwustronnego:  Wymagana  
3.  Skanowanie w kolorze:  Wymagane  

4.  Skanowane formaty:  A3/A4/A4-R/A5/A5-R/A6/A6-R; 
B4/B5/B5-R/B6/B6-R; LDR/LGL/LTR/LTR-R 

 

5.  Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strony: Wymagane  
6.  Rozdzielczo ść optyczna:  600 dpi  

7.  Szybko ść skanowania w trybie cz. -białym  na minutę (A4, tryb 
pionowy, 200/300 dpi): 90 stron w simpleksie; 180 str. w dupleksie 

 

8.  Szybko ść skanowania w trybie kolorowym  na minutę (A4, tryb 
pionowy, 200 dpi): 90 stron w simpleksie; 180 str. w dupleksie 

 

9.  Ultrad źwiękowy czujnik  rozpoznawania podwójnego wciągnięcia 
papieru: Wymagany  

10.  Automatyczny podajnik dokumentów:  500 arkuszy  

11.  
Możliwo ść regulowania podajnika dokumentów  w zależności od 
ilości arkuszy do zeskanowania: Wymagane do 100, 300 i 500 
arkuszy 

 

12.  Wykrywanie zszywek:  Wymagane  

13.  Możliwo ść skanowania długich dokumentów  (do 3m): 
Wymagana 

 

14.  Możliwo ść skanowania dokumentów  w formacie A1 po złożeniu i 
przy użyciu funkcji skanowania długich dokumentów: Wymagana  

 

15.  

Załączone oprogramowanie , które pozwala na automatyczne 
rozpoznawanie kolorowych stron, pomijanie skanowania pustych 
stron,  
rozpoznawanie kierunku tekstu, odrzucanie kolorów (czerwonego,  
zielonego i niebieskiego), usuwanie śladów po dziurkaczu: 
Wymagane  

 

16.  
Możliwo ść podczas jednego skanowania zapisania w dwóch  
formatach  (np. TIFF czarno-biały 200 dpi i PDF kolorowy 300 dpi):  
Wymagany  

 

17.  Interfejsy:  USB 2.0 i SCSI-3   
18.  Sterowniki:  ISIS/TWAIN   

 

 
 
Oferowany sprz ęt musi spełnia ć wymogi okre ślone Rozporz ądzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania 
efektywno ści energetycznej urz ądzeń biurowych (Wersja przekształcona)  
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3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę konserwacji, zgodnie z warunkami gwarancji 
wykonywany raz na 3 miesiące, przez okres 36 miesięcy. 

3.5.................................................................................. Przedmiot zamówienia obejmuje również wymianę 
części, zgodnie z zaleceniami producenta w okresie obowiązywania umowy. 

3.6. Usługi konserwacji oraz naprawy gwarancyjne świadczone będą w dni robocze w czasie godzin pracy 
Zamawiającego. Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego maksymalnie na 24 godziny od momentu 
zgłoszenia telefonicznego lub faksem. Opóźnienie naprawy może wystąpić w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zapasowych od producenta. 

3.7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie 

zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
4) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
3.8. Zastrzeżenia Zamawiającego: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie realizowanej umowy 
w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, 
gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z podwykonawcami lub zmian 
podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach 
umowy zawartej z Wykonawcą. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
4.1. Termin wykonania zamówienia: 

1) dostawa przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2012 r., 
2) usługi konserwacyjne - 36 miesięcy od dnia zrealizowania dostawy. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
5.1. 0 udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, w szczególności 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; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację 
przynajmniej dwóch dostaw wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego, serwera 
i skanerów o wartości równej lub przekraczającej 150 000 złotych brutto w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie. Zamawiający rozumie każdą dostawę przedmiotu zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej 150 000 złotych brutto; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna 
posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł. 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
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w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Wykonawcy, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

3) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
4) nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będą podlegać wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu. 
5.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców: 

1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda 
ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2) z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego 
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, 
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

3) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego; 

4) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

5.5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, o których 
mowa w pkt 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5.6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 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. 

5.8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać 
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  z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 , 
2) oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 

ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 , 
3) oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 , 
4) parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy  - załącznik nr 4 , 
5) wypełniony i podpisany Formularz cenowy  z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 , 
6) wykaz  wykonania dostaw w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 6 . 

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 Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku 
osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarte jest 
w treści oświadczenia wymienionego w pkt 6.1 ppkt 3) niniejszej SIWZ, 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na 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 - wystawionego 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 Pzp, wystawionych 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 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 
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6.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 
i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, dwóch dostaw 

(załącznik nr 6) przedmiotu zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 150 000 zł brutto. 
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację 
przynajmniej dwóch dostaw. Zamawiający rozumie każdą dostawę przedmiotu zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej 150 000 zł brutto. Wykaz musi zawierać: 
a) wartość wykonanych dostaw (brutto w PLN) 
b) przedmiot 
c) daty wykonania dostawy (w układzie dd-mm-rrrr) 
d) odbiorców. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie 
(wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6). 

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

6.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.3, 6.4 niniejszej SIWZ, 
polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów 
nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem 
z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 niniejszej SIWZ dotyczących każdego z tych 
podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

6.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.3 niniejszej SIWZ, polega 
na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak 
jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą 
dokumentów wymienionych w pkt 6.2 niniejszej SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

6.7. 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) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca 
jakąkolwiek treść. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów 
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez te podmioty. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

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

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

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

10) Wykonawców 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. 
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11) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 

6.8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja / spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do 
oferty. 

4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punktach: 
a) 6.1 ppkt 2, 3, 
b) 6.2 ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 

dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6.9. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 
a) pkt 6.2 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) pkt 6.2 ppkt 2, 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 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 
terminem składania ofert, 

c) pkt 6.2 ppkt 4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, 

d) pkt 6.2 ppkt 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się 
o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie 
wcześniej niż w terminach określonych pkt 1) lit. a), b), c), d). 

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie 
nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert. 

2) Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez 
siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych 
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. 

3) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 
dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, 
niepodlegających udostępnieniu. 

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 Pzp. 
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5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 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 SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazuję pisemnie, faksem lub drogę elektroniczny (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 pkt 1 niniejszej SIWZ. 

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego 
podany w pkt 1 niniejszej SIWZ. 

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 pkt 1 niniejszej SWIZ. 

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

6) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić 
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 

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

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 11.1 niniejszej SIWZ) 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 upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania. 

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

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6) 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 SIWZ. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej SIWZ. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące 
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do 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. 
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5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ 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 SIWZ. 

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 lub roboty 
budowlane 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 lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może 
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień 
publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających: 
a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego. 
3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
imię i nazwisko: Anna Zięba 
stanowisko: kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
tel.: 71 785 18 55 
faks: 71 785 18 66 
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 

 
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. 
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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. 

9.5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

9.6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

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 SIWZ. 
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. Wskazane jest, aby pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się 

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

znajduje się w pkt 6 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej SIWZ. 
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 lub opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
podany w pkt 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący: 
 

„Oferta – dostawa wielofunkcyjnego urz ądzenia kopiuj ąco-drukuj ącego, serwera i skanerów "  
nie otwiera ć przed 9 lipca 2012 r., godz. 10 00 

 
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 SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

10.15. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:  
1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 

Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. 

2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 1), są przetwarzane w celu 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest, w szczególności: 
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, 
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 

Zamawiającego i inne uprawnione podmioty.  
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11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
11.1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 9 lipca 2012 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego 

podany w pkt 1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (parter). 
11.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

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 pkt 1, w sposób opisany w pkt 10 „Opis sposobu przygotowania 
ofert" niniejszej SIWZ 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 9 lipca 2012 r. o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 
nr 15 (parter). 

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 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. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu 

cenowym" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę całkowitą 
przenieść do „Formularza ofertowego" – załącznik nr 1. 

12.2. Cena oferty, w zakresie każdego urządzenia, podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku, uwzględnia wszystkie zobowiązania 
wynikające z niniejszej SIWZ, w szczególności: 
a) cenę za zrealizowanie dostawy urządzeń, o których mowa w pkt 3.3, 3.4, 3.5 niniejszej SIWZ, 
b) cenę za usługi konserwacyjne, o których mowa w pkt 3.6 i 3.7 niniejszej SIWZ. 

12.3. Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dostawę urządzeń oraz ich 
konserwacje w okresie 36 miesięcy, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT. 

12.4. 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. 

12.5. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa. 
 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW OR AZ 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 SIWZ, 
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą SIWZ, 
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
5) wniesiono poprawnie wadium, 
6) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

13.2. Wybór oferty w zakresie przedmiotu zamówienia zostanie dokonany na podstawie przyjętych 
w niniejszym postępowaniu kryteriów oceny ofert. 

13.3. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena całkowita)  
uwzględniająca koszt zakupu urządzeń oraz koszt usługi konserwacji w okresie 36 miesięcy. 

13.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty 
w kryterium cena oferty 
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cena oferowana minimalna brutto 
cena =  ------------------------------------------- ----------- • 100% 

cena badanej oferty brutto 

13.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 
dodatkowych. 

13.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych 
wcześniej ofertach. 

13.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO 

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty 
do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 

poszczególnych zadań, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

14.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
14.5. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 
14.6. 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 w zakresie każdej z części 

zamówienia - zadań od 1 do 3, oraz uzasadnienie ich wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na poszczególne zadania, 

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) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

14.7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 
1) 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 

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

przestane pisemnie, 
3) możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów w przypadku, gdy w postępowaniu: 

a) złożono tylko jedną ofertę lub 
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy 

14.8. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
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14.9. Jeżeli 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. 

14.10. Jeżeli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do 
ewidencji działalności gospodarczej, obowiązany będzie przed podpisaniem umowy do 
dostarczenia aktualnego zaświadczenia, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem". 

14.11. W zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązują 
uregulowania pkt 6.8. niniejszej SIWZ. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Od Wykonawców, których oferty zostaną uznane jako najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych 

zadań, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto oferty. 

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
15.4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym 

wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację z środków 
wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten 
przewyższy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
dochodzić kwot uzupełniających. 

15.5. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

15.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
15.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / 
poręczyciela. 

15.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego: NBP Oddz. Okręgowy we Wrocławiu 43 1010 1674 0032 
9022 3000 0000. 

15.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

15.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15.11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15.12. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY 

16.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, w zakresie każdego z zadań, 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. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

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

16.4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie 
publiczne, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ - wzór umowy. 
 

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

17.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

17.4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub 
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich 
Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy 
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 
17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 
17.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej określonej w pkt 1.2. niniejszej SIWZ. 

17.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.6, 17.7 niniejszej SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia wraz z uzasadnieniem. 
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2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

17.11. 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 pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

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

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

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

17.15. Kopię odwołania Zamawiający: 
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 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

17.16. 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. 

17.17. 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. 

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

17.19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

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

18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 
18.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

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

18.3. 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. 

18.4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg 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, 
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5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego pracy - urzędowania. 

18.5. 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. 

18.6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje 
odpłatnie (1 zł za 1 stronę). 

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

19. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI A 
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
Załącznik nr 4. Wzór umowy. 
Załącznik nr 5. Formularz cenowy poszczególnych części przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw. 


