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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
MIASTO SŁUPSK
Adres: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Numery telefonu: 59 84-88-300,
Adresy stron internetowych: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl
Numer NIP 839-10-05-507, REGON 770979625
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Słupsku
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Adres: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO PRZEPROWADZENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwanej „Pzp” (tekst ustawy znajduje
się pod adresem internetowym: http: www.uzp.gov.pl)
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i konfekcji biurowej oraz
papieru realizowana na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych.
2. Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.1
oraz załącznik nr 2.2 do SIWZ, a miejsca dostawy wykazane są w wykazie jednostek
organizacyjnych Miasta Słupska określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
część 1 - dostawa materiałów i konfekcji biurowej,
część 2 – dostawa papieru.
4. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Niniejsze
postępowanie prowadzone jest w 2 częściach. Zamawiający informuje, że nie
ogranicza możliwości składania ofert do którejkolwiek części.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu oferty) części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
13. Wspólny słownik zamówień CPV:
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe;
30192000-1 Wyroby biurowe;
30197644-2 Papier kserograficzny;
30125100-2 Wkłady barwiące.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części postępowania:
CZĘŚĆ NR 1: Dostawa materiałów i konfekcji biurowej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i konfekcji biurowej na rzecz Miasta
Słupska i jego jednostek organizacyjnych.
1. Ilości i rodzaje materiałów biurowych są określone w załączniku nr 2.1 do SIWZ –
wykaz asortymentu i zostały podane szacunkowo na podstawie prognozowanego
zapotrzebowania na rok 2018. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
lub zwiększenia ilości z zachowaniem cen jednostkowych.
2. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia, znaki towarowe lub pochodzenie produktu
od określonego producenta, służy jedynie określeniu parametrów technicznych,
standardów, właściwości, jakości, celu użytkowego jakimi powinny charakteryzować
się produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający tam, gdzie
wskazano powyższe, dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że
spełniają wymagania Zamawiającego oraz mają nie gorsze parametry od opisanych
przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca może zaproponować
taki produkt, który będzie spełniał co najmniej parametry wymagane oraz właściwości
znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania
produktów równoważnych, Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że
oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Ustawy). Proponowany sposób
wykazania powyższego zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wyda wzory materiałów biurowych
określonych w pozycjach 43, 293 i 294 załącznika 2.1 do SIWZ (etykiety i teczki).
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały fabrycznie nowe. Zamawiający
rozumie przez to produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia,
w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu
i terminem przydatności do użytku (jeśli dotyczy).
5. Warunki realizacji:
a. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na terenie Miasta Słupska. Miejsce
dostawy zostanie wskazane na zleceniu przesłanym do Wykonawcy faxem lub
e-mailem.
b. Pisemne zlecenie dostawy musi być podpisane przez Dyrektora Wydziału

Organizacji Urzędu lub Kierownika Jednostki – wzór zlecenia dostawy stanowi
załącznik nr 4 do umowy.
c. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć towar w dni robocze do miejsca dostawy
własnym transportem i na własny koszt. Dostawy materiałów biurowych będą
odbywały się w godzinach pozaszczytowych celem ograniczenia emisji spalin tj.
w godzinach od 09:00 do 13:00 w terminie dostawy liczonym od otrzymania
faksowego lub e-mailowego zlecenia dostarczenia towaru, podpisanego przez
Kierownika Jednostki do miejsca dostawy wskazanego w zleceniu dostawy.
d. Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku będą się
odbywać do magazynu znajdującego się na niższym parterze Urzędu Miejskiego
w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3. Nie ma możliwości wjechania wózkiem
widłowym do budynku Urzędu. Zamawiający dopuszcza korzystanie jedynie
z wózka – platformy.
e. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym
opakowaniu producenta danego produktu, w sposób zapewniający zachowanie
jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych.
f. Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co
najmniej: znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę
producenta), numer katalogowy (jeżeli dotyczy), ilość sztuk w opakowaniu oraz
gramaturę - o ile dotyczy danego produktu.
g. W razie wystąpienia wad towaru – Wykonawca na swój koszt w ciągu 2 dni
roboczych wymieni towar wadliwy na towar bez wad.
6. Termin płatności za faktycznie dostarczony towar ustala się na 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zamawiający zapłaci za ilości faktycznie dostarczonego towaru z zastrzeżeniem, że
wartość tych dostaw nie może przekroczyć wartości brutto zawartej umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot danej dostawy był fabrycznie nowy
(nieużywany) oraz spełniał parametry podane w kolumnie 2 formularza cenowego,
stanowiącego załącznik nr 3.1 do SIWZ.
9. Faktura powinna zawierać ceny brutto materiałów biurowych podane w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ.
10. Zamawiający gwarantuje zakup co najmniej 60 % wartości brutto zawartej umowy.
Wykorzystanie pozostałej kwoty wartości umowy będzie uzależnione od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
11. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje, że w okresie trwania
umowy może skorzystać z prawa opcji na dostawy materiałów biurowych. Dodatkowe
dostawy nie mogą przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
12. Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar
licząc od dnia dostawy.
13. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wartościowo limity zamówień
zrealizowanych przez jednostki. Wykonawca będzie składał, osobie wskazanej
w umowie, zestawienie analityczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po
miesiącu, którego zestawienie dotyczy. Zestawienie będzie składane w formie
elektronicznej i zawierać będzie dane dotyczące bieżącej realizacji umowy
w odniesieniu do każdej jednostki organizacyjnej w ujęciu wartościowym, ze stanem
na koniec każdego miesiąca.

CZĘŚĆ NR 2: Dostawa papieru.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru w tym papieru do kopiowania, kserowania
i drukowania, realizowana na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych.
1. Ilości i rodzaje papieru są określone w załączniku nr 2.2 do SIWZ i zostały podane
szacunkowo na podstawie prognozowanego zapotrzebowania na rok 2018.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości
z zachowaniem cen jednostkowych.
2. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia, znaki towarowe lub pochodzenie produktu
od określonego producenta, służy jedynie określeniu parametrów technicznych,
standardów, właściwości, jakości, celu użytkowego jakimi powinny charakteryzować
się produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający tam, gdzie
wskazano powyższe, dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że
spełniają wymagania Zamawiającego oraz mają nie gorsze parametry od opisanych
przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 ustawy PZP). Wykonawca może zaproponować
taki produkt, który będzie spełniał co najmniej parametry wymagane oraz właściwości
znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania
produktów równoważnych, Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że
oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Ustawy). Proponowany sposób
wykazania powyższego zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Warunki realizacji:
a. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na terenie miasta Słupska. Miejsce
dostawy zostanie wskazane na zleceniu przesłanym do Wykonawcy faxem lub
e-mailem.
b. Pisemne zlecenie dostawy musi być podpisane przez Dyrektora Wydziału
Organizacji Urzędu lub Kierownika Jednostki – wzór zlecenia dostawy stanowi
załącznik nr 4 do umowy.
c. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć towar w dni robocze do miejsca
dostawy własnym transportem i na własny koszt. Dostawy papieru będą
odbywały się w godzinach pozaszczytowych celem ograniczenia emisji spalin
tj. w godzinach od 09:00 do 13:00 w terminie dostawy liczonym od otrzymania
faksowego lub e-mailowego zlecenia dostarczenia towaru, podpisanego przez
Kierownika Jednostki do miejsca dostawy wskazanego w zleceniu.
d. Dostawy papieru dla Urzędu Miejskiego w Słupsku będą się odbywać do
magazynu znajdującego się na niższym parterze Urzędu Miejskiego w Słupsku
przy Placu Zwycięstwa 3. Nie ma możliwości wjechania wózkiem widłowym do
budynku Urzędu. Zamawiający dopuszcza korzystanie jedynie z wózka –
platformy.
e. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym
opakowaniu producenta danego produktu, w sposób zapewniający
zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych.
f. Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz
zawierać co najmniej: znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak
towarowy lub markę producenta), numer katalogowy (jeżeli dotyczy), ilość
sztuk w opakowaniu oraz gramaturę - o ile dotyczy danego produktu.
g. W razie wystąpienia wad towaru – Wykonawca na swój koszt w ciągu 2 dni
roboczych wymieni towar wadliwy na towar bez wad.

4. Termin płatności za faktycznie dostarczony towar ustala się na 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający zapłaci za ilości faktycznie dostarczonego towaru z zastrzeżeniem, że
wartość tych dostaw nie może przekroczyć wartości brutto zawartej umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot danej dostawy był fabrycznie nowy
(nieużywany) oraz spełniał parametry podane w kolumnie 2 formularza cenowego,
stanowiącego załącznik nr 3.2 do SIWZ.
7. Faktura powinna zawierać ceny brutto materiałów biurowych podane w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 3.2 do SIWZ.
8. Zamawiający gwarantuje zakup co najmniej 60 % wartości brutto zawartej umowy.
Wykorzystanie pozostałej kwoty wartości umowy będzie uzależnione od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
9. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje, że w okresie trwania
umowy może skorzystać z prawa opcji na dostawy papieru. Dodatkowe dostawy nie
mogą przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
10. Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar
licząc od dnia dostawy.
11. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wartościowo limity zamówień
zrealizowanych przez jednostki. Wykonawca będzie składał, osobie wskazanej
w umowie, zestawienie analityczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po
miesiącu, którego zestawienie dotyczy. Zestawienie będzie składane w formie
elektronicznej i zawierać będzie dane dotyczące bieżącej realizacji umowy
w odniesieniu do każdej jednostki organizacyjnej w ujęciu wartościowym, ze stanem
na koniec każdego miesiąca.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy realizować nie wcześniej niż od 2.01.2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od rzeczywistych i bieżących potrzeb
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.
b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
Część nr 1: 100 000,00 PLN
Część nr 2: 50 000,00 PLN

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że:
Dla części nr 1 : w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie materiałów biurowych,
o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde.
Dla części nr 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie papieru do drukarek
i kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł każde.
3. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz na
zdolnościach technicznych i zawodowych innego podmiotu, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki określone w pkt V.2. SIWZ mogą być spełnione łącznie. Warunek określony
w pkt V.2.b) SIWZ musi spełniać, każdy z Wykonawców odrębnie.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności do prawidłowej realizacji zamówienia, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w pkt. VII SIWZ. i zostanie
przeprowadzona metodą: spełnia – nie spełnia, tj. z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki zostały spełnione.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w odniesieniu do
których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
określone w:
- art. 24 ust. 5 pkt. 1 - „w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)”;
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 - „który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, 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 stosownych
środków dowodowych”;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 - „jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- art. 24 ust. 5 pkt. 4 - „który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania”.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
razem z ofertą :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, o których mowa
w rozdziale VII. ust. 1 pkt. 1 i 2, złożone przez te podmioty, w zakresie w jakim
powołuje się na dysponowanie ich zasobami.
2. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedkłada w terminie nie krótszym niż
5 dni dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
3) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII. SIWZ „dokumenty
poświadczające brak podstaw do wykluczenia” Wykonawca składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
(wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
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 powyżej niniejszym punkcie, 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, o których mowa w powyżej
w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio.
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 8 do
SIWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innego podmiotu, który
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz z oświadczeniem składa listę
podmiotów należącą do grupy kapitałowej i przedstawia dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedkłada w terminie nie krótszym niż
5 dni dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których były dostawy wykonywane – załącznik nr 9.
2) Dowodów określających czy dostawy, wskazane w wykazie, zostały lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są

3)

4)

5)

6)

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca
składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli usługi były lub są świadczone na rzecz
Zamawiającego – dowody (referencje) nie są wymagane.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę
określoną dla danej części).
W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone
w formie oryginału bądź kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w toku badania oferty dokonuje
oceny ofert, a następnie będzie badać, czy wykonawca którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
VIII.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem:
RZP.271.15.2017.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, oświadczenia,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz dla
pełnomocnictw.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres
Zamawiającego lub adres e-mail podany w rozdziale I niniejszego SIWZ.
6. Zamawiający może kontaktować się z Wykonawcami z adresów: d.szlyk@um.slupsk.pl,
w.wasiak@um.slupsk.pl,
g.warsinski@um.slupsk.pl
lub
z
adresu
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia,
inne informacje oraz pytania faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie
drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, tj.
bip.um.slupsk.pl, bez ujawniania źródła zapytań.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – bip.um.slupsk.pl.
12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Dorota Szłyk,
Wojciech Wasiak oraz Grzegorz Warsiński.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ofert złożonych w części nr 1 i nr 2 poprzez
wniesienie wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu do składania ofert.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Słupsku Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w pok. nr 6 Kancelaria Urzędu, w terminie do 20.11.2017
do godz. 8:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 roku o godz. 09:00 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 119.

3. Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach, które będą zaadresowane
na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Samodzielny Referat Zamówień
Publicznych, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, oraz będą posiadać oznaczenia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych
materiałów biurowych na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2018 r.”
Część ……... nr sprawy: RZP.271.15.2017
Nie otwierać przed dniem 20.11.2017 roku godz. 09:00
4. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia
opóźnienia złożenia oferty.
5. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma znaczenie data i godzina wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
nadawcom bez otwierania zgodnie dyspozycją art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
8. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie
internetowej niezwłocznie po dokonaniu otwarcia.
9. Podczas sesji otwarcia ofert zostaną ogłoszone następujące informacje:
a. wysokość kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
b. imiona i nazwiska, nazwy (firm) oraz adresy (siedzib) Wykonawców,
c. ceny ofert, zaoferowany termin dostawy, ilość produktów ekologicznych.
10. Zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia oferty Wykonawcom
od chwili ich otwarcia, z wyłączeniem części zawierających informacje zastrzeżone przez
Wykonawców – stanowiące ich tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie wykazu asortymentu będącego
załącznikiem nr 2.1 (dla części nr 1) i nr 2.2 (dla części nr 2) do SIWZ. Obliczenie ceny
ofertowej Wykonawca dokonuje wg. wzoru określonego w formularzu cenowym
(załącznik nr 3.1 i 3.2). Łączna wartość netto i brutto zawarta w formularzu cenowym
zostanie wpisana do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ. Cena
oferty określa szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o czym mowa
w rozdziale III SIWZ.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszych SIWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 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. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
5. Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po
przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich liczbowo i słownie.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
a) Kryterium I - Cena: 60%
b) Kryterium II - Aspekty środowiskowe: 30%
c) Kryterium III - Termin dostawy: 10%
2. Szczegółowy opis kryterium:
a) Kryterium I - Cena – wykonawca może otrzymać max 60 punktów.
Zamawiający, ofercie z najniższą ceną przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie
przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
C (wartość punktowa kryterium I) = ---------------------------------------------------------- x 60,
cena badanej oferty

b) Kryterium II - Aspekty środowiskowe – wykonawca może otrzymać max 30 punktów.
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę deklarowana przez Wykonawcę ilość produktów
ekologicznych jakie zostaną uwzględnione w ofercie. W ramach tego kryterium Wykonawca,
który zaoferuje największą liczbę produktów ekologicznych spośród wymienionych
w formularzu cenowym, otrzyma maksymalną ilość punktów – 30 pkt. Każdej następnej
ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
Liczba produktów ekolog. badanej oferty

AS (wartość pkt. kryterium II) = -------------------------------------------------------

------- x 30,

Największa liczba produktów ekolog. spośród ofert złożonych

Zamawiający za produkt ekologiczny uznaje produkt wyprodukowany:
a) dla produktów „nie papierniczych” z materiałów pochodzących z odzysku.
Z załączonego dokumentu (karta producenta produktu) musi wynikać, że produkt
zawiera w swoim składzie odzyskane materiały;

b) dla produktów „papierniczych”: z papieru na bazie włókien wtórnych w tym. min. 60%
z włókien pochodzących z odzyskanego papieru, papieru pochodzącego z recyklingu
(uwzględnione w szczególności w ramach oznakowania „Błękitny anioł” lub papieru na
bazie włókien pierwotnych (uwzględnione w szczególności w ramach europejskiego
oznakowania ekologicznego oraz oznakowania „Nordycki łabędź”). Z załączonego
dokumentu (karta producenta produktu) musi wynikać, że produkt powstał
z odzyskanego papieru.
Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań Zamawiającego np. specyfikacje techniczne, karty produktu.
Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć w formularzu cenowym produkty ekologiczne
poprzez dopisanie w kolumnie 7 wartości „1” przy danej pozycji asortymentowej.
c) Kryterium III - Termin dostawy - Wykonawca może otrzymać max 10 punktów zgodnie
z poniższą tabelą.
Termin wykonania zamówienia

Liczba punktów

1 dzień kalendarzowy

10 pkt

2-3 dni kalendarzowych

7 pkt

4-5 dni kalendarzowych

3 pkt

6-7 dni kalendarzowych

1 pkt

powyżej 7 dni kalendarzowych

0 pkt

3. Całkowita liczba punków jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
P = C + AS + T
gdzie:
P – Całkowita liczba punktów
C – Liczba punktów w kryterium cena
AS – liczba punktów w kryterium aspekty środowiskowe
T – liczba punktów w kryterium termin dostawy
4. Zamawiający dokona oceny kryteriów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami matematycznymi.
XIV.
1.

2.

WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
powyżej.
Jeżeli nie 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.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− 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 ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
5. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje
o Wykonawcach, których ofert zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z tymi informacjami Zamawiający poda
uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy
z postępowania.
6. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
a. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa powyżej również na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.
b. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców:
- którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. 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.
8. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
oraz
ustali
z
wykonawcą
termin
i miejsce zawarcia umowy.
9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w art. 94 Pzp.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1. Pzp.
11. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostaw. Wykonawca

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
XV. WARUNKI, ZASADY I FORMY ISTOTNYCH ZMIAN W TREŚCI UMOWY
1.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zmian treści umowy po jej
podpisaniu w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie nieistotne zmiany
w treści umowy. Wskazane poniżej zmiany nie powodują zmiany treści oferty na
podstawie, której wybrano Wykonawcę oraz nie dotyczą one kwestii niezwiązanych
z wyborem Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje następujące zmiany w treści umowy:
a) zmiana numeru konta bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana miejsc dostawy
d) zmiany sposobu fakturowania,
e) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
f) zmiana ilości asortymentu objętego umową.
2. O powyższych zmianach strony umowy będą powiadamiały się wzajemnie pisemnie.
3. W przypadku zmiany podwykonawcy, z którego doświadczenia skorzystał Wykonawca
dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów wymaganych w tym postępowaniu
w rozdziale VII SIWZ dla nowego podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić
wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
XVI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi przetargu
nieograniczonego, 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 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) ujętych w Dziale VI w art. 179-198.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2) 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.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy, w tym wobec czynności:
1) Określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVII.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią
następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Wykaz jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 2 – Wykaz asortymentu (ilościowo – rodzajowy)
Załącznik nr 2.1 Wykaz asortymentu dla części nr 1
Załącznik nr 2.2 Wykaz asortymentu dla części nr 2
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3.1 Formularz cenowy dla części nr 1
Załącznik nr 3.2 Formularz cenowy dla części nr 2
Załącznik nr 4 – Opis produktów równoważnych
Załącznik nr 5 – Wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw

