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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 

fax 77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej 

„zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych 

na okres 24 miesięcy” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wartości nie przekraczającej 

209.000 EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

– tekst jednolity z późn. zmianami). 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie finansowane jest ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

4.1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.2. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.3. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.4. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKRESLONEJ DZIAŁALNOSCI LUB 

CZYNNOSCI – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 
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zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.5. POTENCJAŁ TECHNICZNY – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, 

który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym 

języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez wykonawcę. 

5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki 

do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom 

określonym przez zamawiającego. 

5.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

5.5. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność z 

oryginałem”. 

5.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

5.10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.11. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert do zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5.12. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5.13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

w następujący sposób: 

– nazwa i adres zamawiającego, 

– nazwa i adres wykonawcy, 

– „Oferta na: „Dostawę materiałów biurowych””. 

5.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być 

oznaczone jak w punkcie 5.13 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

5.15. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.17. Zamawiający zwraca się z prośbą o załączenie do oferty w wersji elektronicznej 

(edytowalnej) formularza cenowego. Wiążący jest formularz cenowy złożony w wersji 

papierowej.  

 

 

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria 

i ich znaczenie: 

1) cena (materiały eksploatacyjne) – 50%, 

2) cena (materiały biurowe) – 20% 

2) termin dostawy – 30%. 

6.2. Sposób oceniania ofert i przydzielania punktów. 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach ceny wynosi 100 punktów. 

 

1. Ocena punktowa za cenę (materiały eksploatacyjne) (materiały eksploatacyjne oraz 

papier do ksero (pozycje od 1 do 62 formularza cenowego). 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 50%: 

 

cena (materiały eksploatacyjne) = (Cmin, me / Cb, me)*100 punktów*50% 

 

gdzie: 

Cmin, me – cena za materiały eksploatacyjne najniższej, ważnej oferty, 

Cb, me – cena za materiały eksploatacyjne badanej oferty. 

 

2. Ocena punktowa za cenę (materiały biurowe) (pozostałe pozycje od 64 do 249 

formularza cenowego). 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 20%: 

 

cena (materiały biurowe) = (Cmin, mb / Cb, mb)*100 punktów*20% 
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gdzie: 

Cmin, mb – cena za materiały biurowe najniższej, ważnej oferty, 

Cb, mb – cena za materiały biurowe badanej oferty. 

 

3. Ocena punktowa za termin dostawy. 

Ilość punktów za termin dostawy zależna będzie od ilości zaproponowanych przez 

wykonawcę dni na realizację dostawy od momentu zgłoszenia zamówienia i zostanie 

przyznana w następujący sposób: 

 

Lp. Termin dostawy Ilość punktów 

1. 2 dni robocze 0 

2. 1 dzień roboczy 30 

Uwaga! 

Jeżeli wykonawca nie poda w treści oferty deklarowanego terminu dostawy lub zaproponuje 

termin dostawy inny niż wymagany zgodnie z powyższą tabelą, zamawiający odrzuci taką 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej 

treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli wykazany termin dostawy będzie miał wpływ na punktację oferty i jej wybór to 

wykonawca nie może w trakcie badania i oceny ofert go zmienić lub uzupełnić w sposób, 

który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszyłoby to zasady równego traktowania 

wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. 

 

6.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.4. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z trzech kryteriów oceny ofert 

według wzoru: 

 

ocena oferty = cena (materiały eksploatacyjne) + cena (materiały biurowe) + termin dostawy 

 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów. 

 

6.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA. 

7.1. Formularz oferty – na załączniku nr 1. 

7.2. Formularz cenowy – na załączniku nr 2 (w wersji papierowej i ewentualnie 

elektronicznej). 

7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3. 

7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – na załączniku nr 4. 

7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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. 

7.7. 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 wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej – na załączniku nr 5. 

7.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty wymienione 

w punktach od 7.4 do 7.8 Dokument wymieniony w punkcie 7.3 może być złożony przez 

ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców. 

7.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach od 7.5 do 7.7, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

Dokumenty, o którym mowa w podpunkcie 1a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 

podpunkcie 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

7.11. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

7.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia 

dokumentów odpowiednio jak w punkcie 7.10). 

7.12. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

7.13. Zamawiający akceptował będzie oświadczenie własne wykonawcy składane w postaci 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego 
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Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie 

dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie 

znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7.14. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, zamawiający 

samodzielnie pobierze te dokumenty, 

7.15. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące 

w posiadaniu zamawiającego, zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty. 

 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz 

materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy zgodnie z warunkami niniejszej 

specyfikacji.  

  Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 30.12.51.10-5 – tonery do drukarek 

laserowych/faksów; 30.19.00.00-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.70.00-6 – 

drobny sprzęt biurowy. 

 

8.2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, od daty podpisania umowy, materiałów 

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby zamawiającego wskazanych 

asortymentowo i ilościowo w formularzu cenowym. 

 

Artykuły   biurowe    ujęte  w    formularzu   cenowym   w   pozycjach od 1 do 59   obejmują   

   dostawę materiałów   eksploatacyjnych   zalecanych   przez producenta sprzętu, do drukarek   

   komputerowych,   kserokopiarek i  faksów. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie   

   ofert na materiały eksploatacyjne   fabrycznie   nowe, jakościowo   równoważne, spełniające    

   równoważne parametry. 

   Pod   pojęciem   „fabrycznie nowe” zamawiający   rozumie   produkty   wykonane z nowych     

   elementów,    bez    śladów    uszkodzenia, w    oryginalnych     opakowaniach   producenta z 

   widocznym   logo,  symbolem   produktu i terminem  przydatności do użytku. Przez „produkt      

   równoważny”   zamawiający   rozumie  produkt  kompatybilny  ze sprzętem, do którego jest    

   zamówiony,    o   parametrach   takich   samych  bądź   lepszych   (pojemność   tuszu/tonera,     

   wydajność i   jakość   wydruku) w stosunku   do oryginału produkowanego przez producenta    

   urządzenia. 

 

 

8.3. Warunki realizacji zamówienia 

8.3.1.     Wykonawca     zobowiązany      będzie    dostarczyć     zamówioną     partię    towaru    

   niezależnie   od    jej    wartości    w    terminie   1    lub    2   dni    roboczych    (zgodnie    z  

   zadeklarowanym   w    formularzu    ofertowym    terminem   dostawy), liczonym   od   dnia  

   otrzymania  (drogą mailową, faksem lub   telefonicznie) zamówienia własnym transportem. 

   Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 

8.3.2. Dostarczone   materiały eksploatacyjne nie   mogą pochodzić  z regeneracji.  Wszystkie  

   materiały   eksploatacyjne   oraz  ich elementy, w tym: obudowy, bębny światłoczułe, wałki,  

   listwy,    koła    zębate,    złącza,   elementy   elektroniczne i   inne,   winny   być   wyrobami  

   oryginalnymi,   fabrycznie    nowymi,    nieużywanymi  i  nie   mogą   pochodzić z odzysku. 

8.3.3. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być dostosowane do urządzeń, w  których 
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   mają    być   wykorzystywane   i  w  przypadku  złożenia oferty na materiały eksploatacyjne  

   o parametrach  równoważnych  obowiązek  wykazania  spełnienia parametrów minimalnych  

   podawanych przez producentów urządzeń ciąży na oferencie. 

8.3.4. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzących od    

    producenta    sprzętu    lub   zalecanych    przez   niego, które   mają być  wykorzystywane,  

   Wykonawca  zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia, że dostarczany materiał eksploatacyjny jest w pełni kompatybilny 

z urządzeniem, do którego jest zamówiony i nie powoduje utraty jakości druku ani 

żadnej funkcjonalności urządzenia ( w tym m.in. prawidłowego wskazywania poziomu 

zużycia, drukowania na każdym rodzaju nośnikach dopuszczonego przez producenta 

urządzenia drukującego) w porównaniu do wkładu pochodzącego od producenta tego 

urządzenia 

b) zapewnienia, że dostarczany materiał eksploatacyjny posiada parametry (pojemność 

tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) takie same lub lepsze w stosunku do 

materiału eksploatacyjnego fabrycznie nowego pochodzącego od producenta 

urządzenia, do którego jest przeznaczony. Parametry środka barwiącego, ziarnistość 

i temperatura topnienia tonera, czas schnięcia tuszu muszą być takie same jak dla 

wkładów oferowanych przez producenta urządzenia z tolerancją dopuszczoną przez 

tegoż producenta, gwarantującą prawidłowe działanie urządzenia. 

c) zapewnienia, że stosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego nie narusza 

warunków gwarancji urządzenia, do którego jest zamówiony i nie powoduje 

wcześniejszego zużycia się podzespołów tego urządzenia 

d) poniesienia kosztów ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy wymaganej do jednoznacznego 

określenia przyczyny uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub przedwczesnego 

zużycia się urządzenia lub jego podzespołu 

e) poniesienia kosztów naprawy urządzenia (lub jego podzespołu np. bębna, developera) 

uszkodzonego lub zużytego przedwcześnie w wyniku stosowania dostarczonego 

materiału eksploatacyjnego, a jeżeli naprawa jest niemożliwa to również kosztów 

zakupu nowego urządzenia. Naprawa taka odbywać się musi na warunkach (np. czas 

realizacji, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana) nie gorszych niż obowiązujących 

w przypadku uszkodzenia, które nie jest wynikiem stosowania produktów 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

f) poniesienia kosztów konserwacji/czyszczenia urządzenia zabrudzonego w wyniku 

stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego (zalanie tuszem, wysypanie się 

tonera) 

g) poniesienia kosztów naprawy lub konserwacji, jeżeli gwarant urządzenia odmówi 

bezpłatnego ich wykonania z powodu użytkowania materiałów eksploatacyjnych 

dostarczonych przez Wykonawcę 

h) poniesienia kosztów wymienionych w pkt d, e, f i g, jeżeli powstały one w wyniku 

zlecenia czynności przez Zamawiającego wskutek niezachowania przez Wykonawcę 

terminów określonych w niniejszej umowie. 

8.3.5. Wykonawca   gwarantuje,   że   dostarczone   tonery i  wkłady drukujące będą wysokiej  

   jakości   oraz  zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniem Zamawiającego, zapewniają  

   należyte    bezpieczeństwo    oraz      posiadają    właściwe     opakowanie   i    oznakowanie. 

8.3.6. Wykonawca    gwarantuje,  że   zamontowanie  i  używanie  dostarczonych  przez niego 

   wkładów   drukujących  nie  spowoduje  utraty  praw  gwarancji   producenta urządzenia, do 

   którego są przeznaczone. 

8.3.7.  Jeżeli   w   trakcie   umowy   Zamawiający   stwierdzi,  iż   wydajność,    jakość   lub 

   niezawodność dostarczonych produktów  niekorzystnie odbiega   od wymagań producenta 

   drukarek, faksów, kserokopiarek  Wykonawca zobowiązuje się do  gwarancyjnej wymiany 
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   produktu na nowy, wolny    od wad w    terminie 48   godzin ( w dni robocze)   od momentu 

   zgłoszenia    przez     Zamawiającego    o    wadliwym   produkcie    (mailem,   faksem    lub 

   telefonicznie). Wymiana nastąpi w siedzibie  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy 

   w razie stwierdzenia wad produktu. 

8.3.8. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych 

   logo producenta, nazwę (typ, model) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin 

   przydatności do użycia. 

8.3.9. Wszystkie   pozostałe   artykuły  w   pozycjach od 60 do 249   mają  również charakter 

   przykładowy i   Zamawiający   dopuszcza   zaoferowanie   przez   Wykonawcę    produktów 

   równoważnych   o   parametrach  nie  gorszych  niż  zaproponowane  przez Zamawiającego, 

   odpowiadające produktom wymienionym z nazw w formularzu cenowym. 

8.3.10. W przypadku zaoferowania materiałów   eksploatacyjnych równoważnych, na   prośbę 

   Zamawiającego na etapie oceny ofert, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

   próbek    proponowanych     materiałów   eksploatacyjnych   w    celu   weryfikacji   jakości 

   wykonanych   wydruków i  odbitek   ksero. Jakość   wydruków i odbitek ksero wykonanych 

   przy   użyciu    materiałów   eksploatacyjnych    równoważnych nie może w żadnym stopniu 

   odbiegać   od   jakości   wydruków   i   odbitek    ksero wykonanych przy użyciu materiałów 

   eksploatacyjnych   proponowanych    przez  producenta sprzętu do którego są przeznaczone. 

   Wymaga   się   aby  nasycenie kolorów, intensywność  kolorów, ostrość  wydruków i połysk 

   były identyczne  jak  w przypadku   wydruków i odbitek   ksero   wykonanych   przy użyciu 

   materiałów   eksploatacyjnych   proponowanych  przez producenta sprzętu. Niedotrzymanie 

   tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem takiej oferty. 

8.3.11. W    przypadku   zaoferowania   artykułów   biurowych    równoważnych   na    prośbę 

   Zamawiającego   na etapie oceny ofert, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

   próbek proponowanych artykułów biurowych w celu weryfikacji jakości. 

8.3.12. Koszty dostarczonych próbek obciążają oferenta. 

8.3.13. Wymaga się, aby oferowane artykuły  biurowe oraz materiały eksploatacyjne były 

objęte  minimum  12  miesięczną gwarancją (od dnia dostawy) lub dłuższą producenta i będą 

podlegały wymianie na towar bez wad. 

8.3.14. Wykonawca jest obowiązany wydać   Zamawiającemu  pisemne gwarancje artykułów, 

   jeśli takich udzielił producent. 

8.3.15.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadcza, iż zaoferowane w formularzu 

   cenowym   stanowiącym    załącznik   do  oferty  Wykonawcy,   materiały    eksploatacyjne       

   odpowiadają parametrom produktów zalecanych przez producenta sprzętu. 

8.3.16. Zamawiający  na każdym   etapie  realizacji  umowy,   może   zażądać od Wykonawcy 

   dokumentów potwierdzających równoważność w stosunku do materiałów eksploatacyjnych 

   zalecanych     przez    producenta     sprzętu (próbę    wydajności zgodną z normami ISO) na 

   zaoferowane materiały eksploatacyjne. 

 

8.8. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego. 

 

 

9. PODWYKONAWSTWO. 

9.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 

10. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 
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11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku 1. 

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

sporządzony na załączniku nr 2. 

11.3.  Ilości podane w  formularzu   cenowym stanowią szacowane  ilości  dostaw  w  okresie  

   trwania   umowy  na  podstawie, których  wykonawca  określi  ofertową  cenę. 

11.4.  Ceny    jednostkowe    podane  w  ofercie   stosowane   będą   do     rozliczenia    

dostaw  wykonanych    w   latach 2016 - 2018. W   trakcie   trwania   umowy    nie będą   

zmieniane.  

11.5. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.6. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza cenowego. 

11.7. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.8. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). 

11.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

podatku VAT. 

11.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który   miałby  obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

11.11. Zakres ilościowy zużycia rocznego asortymentu podany w ofercie (załącznik nr 1)  

stanowi jedynie wielkość szacunkową mającą charakter informacyjny, służący do 

przygotowania oferty handlowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź 

zwiększenia ilości zamawianego towaru zgodnie z asortymentem wymienionym w formularzu 

cenowym w zależności od aktualnych potrzeb i do wysokości zabezpieczonych środków 

finansowych w danym roku kalendarzowym zgodnie z planem finansowym, ale nie 

przekraczających wartości zamówienia publicznego. 

 

12. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych 

złotych polskich. 

 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca   zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

14. WADIUM. 

14.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

16.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz. 10:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

17.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.07.2016 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro). 

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy oraz okresu gwarancji. 

17.4. Informacje, o których mowa w punkcie 17.2 i 17.3, zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

18. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

18.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

18.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 

punktu 18.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie na 

wniosek wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 19.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 19.1. 

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 
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19.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie 

internetowej. 

19.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej i zamieści w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

19.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

20. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Magdalena Paluch, Alicja Piernikorz – Wydział 

Obsługi Administracyjnej, tel. 77 459 18 60, 77 459 18 61 w godz. 07:00–15:00. 

W sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Barbara Łabuz – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 28, 77 459 18 29 w godz. 07:00–15:00. 

 

21. ODRZUCENIE OFERT. 

21.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

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

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) 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 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

22.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 
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e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

23.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa 

w punkcie 23.2 a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

23.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

23.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 23.4, jeżeli: 

a)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

23.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

23.7. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

23.8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej. 

24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4. 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. 

24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

24.7. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną). 

24.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

24.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

24.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 24.9 i 24.10 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. 

24.12. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
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zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia 

do postępowania odwoławczego. 

24.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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 na zasadach 

określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24.14. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczany przez Prezesa 

Izby. 

24.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

 

25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

nr 1 – formularz oferty, 

nr 2 – formularz cenowy, 

nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.   

          1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

          Prawo zamówień publicznych, 

nr 5 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, 

nr 6 – projekt umowy, 

nr 7 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

 


