
Nr sprawy MJOG-ZP.171.13.2020.MG 

1 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej  

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

(pok. nr 336 W) 

e-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl 
 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTAWY 

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych  

do urządzeń drukujących w 2021 r.” 
 

SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 

Rozdział IV Jawność postępowania; 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia; 

Rozdział VIII Wadium; 

Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców  

z zamawiającym;  

Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  

Rozdział XIII Zawarcie umowy; 

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  formularz oferty; 

Załącznik nr 1a  formularz asortymentowo – cenowy dla części I zamówienia 

Załącznik nr 1b  formularz asortymentowo – cenowy dla części II zamówienia 

Załącznik nr 2  oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy; 

Załącznik nr 3  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich; 

Załącznik nr 4a  wzór umowy dla części I 

Załącznik nr 4b  wzór umowy dla części II 

Załącznik nr 5  przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty  

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  

w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedną lub obie części zamówienia.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Miejska Jednostka 

Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W, przetarg 

nieograniczony, "oferta na: Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących w 2021 r.” oraz „nie otwierać przed 08.01.2021 r., godz. 10:00” - 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę,  

tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający  

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

14. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty  

w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego  

w pkt 12 ppkt 1, lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta Szczecin.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1  

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  
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za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 i 2 przy czym koperta 

zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz. 

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, 

z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, 

w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 

udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa 

wnioskodawca.  

7. 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 być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, 

do upływu terminu do ich wniesienia. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamawiający informuje, że:  

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 

związanych z niniejszym postępowaniem jest Miejska Jednostka Obsługi 

Gospodarczej. 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - tel. 914245984, e-mail: 

iod@mjog.szczecin.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz 

umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas 

trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;  
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- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE; 

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji,  

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 
 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy; 
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2) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca 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 (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 814 ze zm.) 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 2020 r. poz. 1228 ze zm.), 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

 Minimalny poziom zdolności:  

1) w przypadku składania oferty na część I: 

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy.  

Za jedną dostawę Zamawiający uzna zrealizowaną, na podstawie jednej umowy, 

dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,  

o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. 

 

Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawca przedstawi dostawę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania 

ofert, umowa ta musi być zrealizowana na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł brutto. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden  

z wykonawców w całości. 

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych 

podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie 

dotyczy również tych podmiotów. 

 

2) w przypadku składania oferty na część II: 

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy.  

Za jedną dostawę Zamawiający uzna realizowaną na podstawie jednej umowy, dostawę 

fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, o wartości 

co najmniej 50 000 zł brutto. 

 

Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawca przedstawi dostawę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania 

ofert, umowa ta musi być zrealizowana na wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości. 

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych 

podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie 

dotyczy również tych podmiotów. 

 

Uwaga 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, na potwierdzenie 

spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w obydwu częściach 

wystarczy, że wykonawca wykaże dwie dostawy fabrycznie nowych materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości co najmniej 100 000 zł brutto 

każda. 

 
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający 

przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 

przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. W przypadku natomiast, gdy jakakolwiek 

wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej nie znajdującej się w dacie wszczęcia 

postępowania w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego 

kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów NBP. 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału i podmiotach trzecich. 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do siwz. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do siwz. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  

o których mowa w ppkt 1 i 2 potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
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podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2.  

4. Potencjał podmiotu trzeciego. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do siwz.  

3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których 

mowa w ppkt 1, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie,  

o którym mowa w pkt 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych  

w pkt 1, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy; 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

2) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2, tj.:  

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 

jeden wspólny ww. wykaz 

Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

3) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: 

1) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części I:  

a) oświadczenie Wykonawcy o tym, że zaoferowane materiały eksploatacyjne nie 

naruszają praw patentowych ani innej własności intelektualnej producentów 

materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez wytwórców modeli maszyn 

wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie; 
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Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem  

b) oświadczenie o wyprodukowaniu wyrobów równoważnych przez producentów 

posiadających nw. certyfikaty (w zakresie dostaw będących przedmiotem 

zamówienia):  

 jakościowy ISO 9001 (lub równoważny certyfikat wydany przez podmiot 

uprawniony do kontroli jakości w zakresie dostawy będącej przedmiotem 

zamówienia);  

 środowiskowy ISO 14001 (lub równoważny certyfikat wydany przez podmiot 

uprawniony do kontroli zarządzania środowiskowego w zakresie dostawy będącej 

przedmiotem zamówienia);  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem  

c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne 

standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, mierzonych zgodnie 

z normami: 

 ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; 

 ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; 

 ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek 

atramentowych,  

co najmniej takich jak materiałów zalecanych przez producentów sprzętu 

(oryginalnych). 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem  

 

Uwaga!  

Oświadczenie, o którym mowa w lit. c nie będzie wymagane, jeżeli w formularzu 

asortymentowo-cenowym wykonawca oświadczył, że zaoferowany produkt 

równoważny posiada deklarację zgodności producenta. 
 

2) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części II - dokumenty,  

z których wynikać będzie, że dany produkt jest zalecany przez producenta sprzętu,  

w którym ma być stosowany. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument 

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem  

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) formularz asortymentowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a - 1b do 

siwz, w zależności od tego, na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę; 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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3) oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia wykonawcy zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 

ppkt 1 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

 składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem 

V pkt 3 ppkt 2 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 

2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

8) informacja o nazwie producenta oferowanego produktu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1a - 1b do siwz, w zależności od tego, na którą część zamówienia 

wykonawca składa ofertę;  

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.   

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale  

9) w przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu 

z testów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem przeprowadzonych zgodnie z 

normami: ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 

19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 

24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych lub informacje o 

posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta rozumianej 

jako dokument potwierdzający, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

(wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów 

zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie z normami: 

ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 (lub 

równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub 

równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału 

zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego), w każdej pozycji, w której 

Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do 

siwz. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć  

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów  

lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu  

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

3) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane  

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia  

lub dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4 zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń  

lub dokumentów. 

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania. 
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9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie,  

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy. 

10) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10, uchyla się od zawarcia umowy  

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 
 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia 

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) 

zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem 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 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien  

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych  

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się 

odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa  

w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego 

dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. §7 ust. 2 zdanie pierwsze  

ww. Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wyczerpania wartości 

umowy, lecz nie później niż do 31.12.2021 r. 
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 12 miesięcy od dnia 

dostawy sukcesywnej (częściowej) na dostarczone materiały. 

3. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
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b) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  

oraz odpowiedź wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  

na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

f) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek  

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

g) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź wykonawcy, 

h) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184  

i 185 ustawy. 

l) wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu. 

Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila należy przygotowany  

i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument 

zeskanować i przesłać.  

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych 

oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 

zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  

jest p. Madlena Gruszka, tel. 91 435 11 09 w godz. 7:30 – 15:30, e-mail: 

zamowienia@mjog.szczecin.pl 
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie  

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

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
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13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym: 

1) ewentualne upusty, 

2) podatki,  

3) dodatkowe koszty, a w szczególności transport i rozładunek materiałów loco magazyn 

Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie. 

2. W formularzu asortymentowo-cenowym dla części I oraz części II, stanowiącym załącznik nr 

1a oraz 1b do siwz, wykonawca powinien podać cenę jednostkową brutto oraz wartość 

brutto w zł dla każdej pozycji. Wartość brutto każdej pozycji należy obliczyć mnożąc cenę 

jednostkową brutto przez ilość sztuk. Następnie należy podsumować wszystkie wartości 

brutto odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakresu objętego prawem opcji i tak 

powstałe kwoty wpisać w odpowiednich rubrykach, tj. „Wartość brutto razem – zakres 

podstawowy” oraz „Wartość brutto razem – zakres objęty prawem opcji” oraz przenieść do 

formularza oferty dla właściwej części (część I - pkt 1 ppkt 1 lit. a oraz lit. b, część II - pkt 1 

ppkt 2 lit. a oraz lit. b załącznika nr 1 do siwz). 

3. Pozycje „Wartość brutto razem – zakres podstawowy” oraz „Wartość brutto razem – zakres 

objęty prawem opcji”, znajdujące się w formularzu asortymentowo-cenowym należy 

zsumować i wpisać odpowiednio w pkt 1 ppkt 1 lub pkt 1 ppkt 2 formularza oferty  

(w zależności, na którą część wykonawca składa ofertę). Wartość ta będzie podlegała 

ocenie w kryterium oceny ofert dla danej części. 
4. Cena oferty określona zgodnie z pkt 3 powyżej służyć będzie wyłącznie do porównania 

złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części. Rozliczenia za realizację 

zamówienia będą prowadzone w oparciu o ceny jednostkowe brutto za wskazane rodzaje 

materiałów, podane przez wykonawcę w załączniku nr 1a oraz 1b do siwz i faktyczne ilości 

dostarczonych materiałów. 

5. Ceny podane przez Wykonawcę za materiały eksploatacyjne objęte prawem opcji, będą miały 

zastosowanie przy ewentualnym skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji.  

6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
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ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, w sekretariacie 

(pok. nr 336W), w terminie do dnia 08.01.2021 r., do godz. 9:30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową  

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.01.2021r., o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiej 

Jednostki Obsługi Gospodarczej, pok. nr 336W. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą 

w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej, w obydwu częściach, zostanie dokonany według 

następujących kryteriów oceny ofert:  

 

1) Cena (C) – 60 % 

 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

 

   najniższa cena ofertowa  

 C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

 cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

 

Uwaga dot. obu części zamówienia 

Cena całkowita wskazana przez Wykonawcę w części I oraz części II (pkt 1 ppkt 1 oraz 

ppkt 2 formularza oferty), obejmująca wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego 

zamówienia oraz zakresu objętego prawem opcji zostanie poddana ocenie zgodnie z 

kryterium oceny ofert. 

 

W przedmiotowym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
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2) Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad – 20% 
 

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zależności od zaoferowanego 

przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał 

wolny od wad, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje maksymalny, zgodny z SIWZ, termin wymiany 

materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad tj. 6 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego – otrzyma 0 pkt; 

b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin wymiany materiału eksploatacyjnego na 

materiał wolny od wad wynoszący 4 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia żądania 

przez Zamawiającego – otrzyma 10 pkt; 

c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin wymiany materiału eksploatacyjnego na 

materiał wolny od wad wynoszący 2 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia żądania 

przez Zamawiającego – otrzyma 20 pkt. 

 

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Jeżeli Wykonawca 

zadeklaruje termin wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad wynoszący 

mniej niż 2 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, do oceny ofert 

w kryterium „Termin wymiany materiału eksploatacyjnego na materiał wolny od wad” zostanie 

mu policzony termin 2-dniowy, jako minimalny zgodny z żądaniem i oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

 

3) Okres gwarancji i rękojmi – 20% 

 

Zamawiający przyzna punkty, w przedmiotowym kryterium, w zależności od długości 

zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi, zgodnie z 

następującymi zasadami: 

 

a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i rękojmi w minimalnym wymiarze 

wymaganym w SIWZ, tj. 12 miesięcy od dnia dostawy sukcesywnej (częściowej) na 

dostarczone materiały – otrzyma 0 pkt; 

b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i rękojmi w wymiarze 18 miesięcy 

od dnia dostawy sukcesywnej (częściowej) na dostarczone materiały – otrzyma 10 

pkt; 

c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i rękojmi w wymiarze 24 miesięcy 

od dnia dostawy sukcesywnej (częściowej), na dostarczone materiały – otrzyma 20 

pkt. 

 

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Jeżeli Wykonawca 

zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 24 miesiące, do oceny ofert w kryterium „okres 

gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony termin 24-miesięczny, jako maksymalny zgodny z 

żądaniem i oczekiwaniami Zamawiającego. 

 

2. Największa suma punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty  

za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. 
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3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek),  

a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

unieważni postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania 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. 

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy 

 

Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 4a - 4b do siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje 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. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących w 2021 r.  

2. Kody CPV: 

30125110-5            Toner do drukarek laserowych  

30124300-7            Bębny do maszyn biurowych 

30125100-2            Wkłady barwiące 

30124000-4            Części i akcesoria do maszyn biurowych 

 

3. Zakres zamówienia 

1) Uwagi dotyczące części I i II zamówienia 

a) Szczegółowy zakres zamówienia w części I i II, zawierający typy sprzętu jakim dysponuje 

zamawiający, a także szacowane potrzeby ilościowe zamawiającego określają arkusze 

asortymentowo-cenowe, odpowiednio do danej części.  

b) Podane przez zamawiającego ilości są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie 

realizacji umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia. 

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

elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia,  

w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu  

i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności 

zbiorników z tonerem (tuszem etc.).  

d) Nazwy własne (nr katalogowe) zawarte w dokumentacji są wyłącznie przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, z tym, że:  

 za materiał równoważny w części I zamówienia, zamawiający uzna produkt 

kompatybilny ze sprzętem, do którego jest on dedykowany (kolumna nr 3 formularza 

asortymentowo-cenowego), o parametrach takich samych bądź lepszych - wyższych 

(pojemność tonera/tuszu, wydajność) w stosunku do produktu zalecanego przez 

producenta sprzętu - oryginału (kolumna nr 4 formularza asortymentowo-cenowego). 

Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji  

i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku,  

 za materiał równoważny w części II zamówienia, zamawiający uzna wyłącznie 

produkt zalecany przez producenta sprzętu, do którego jest on dedykowany (kolumna 

nr 3 formularza asortymentowo-cenowego).  
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e) Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy od 

dnia dostawy częściowej na dostarczone materiały. Wykonawca może zaoferować 

dłuższy okres gwarancji i rękojmi – okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny 

ofert. 

f) Zaproponowany przez wykonawcę produkt nie może powodować utraty uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej na użytkowany sprzęt.  

g) W przypadku dostawy materiału z wadą, wszystkie koszty wynikające z realizacji 

obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, będących konsekwencją dostawy 

wadliwego materiału, a także koszty wynikające ze skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, obciążają Wykonawcę. 

h) Rozliczenie na podstawie faktur będzie odbywać się po każdej dostawie częściowej, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

i) Dostawy częściowe - sukcesywne, loco magazyn Miejskiej Jednostki Obsługi 

Gospodarczej - pl. Armii Krajowej 1, z rozładunkiem; zlecenie dostawy przekazane 

zostanie telefaxem lub pocztą elektroniczną.  

j) Dostawa częściowa nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

zlecenia danej partii dostawy.  

k) Dostawy muszą być awizowane, a czas dostawy uzgodniony telefonicznie  

z pracownikiem magazynu pod nr 91 42-45-305 w godzinach urzędowania (poniedziałek 

– piątek w godz. 7.30-15.30).  

l) Wykonawca ma obowiązek informowania zamawiającego o spodziewanych opóźnieniach 

w dostawie oraz o przyczynie opóźnienia. 

 

2) Uwagi dotyczące Części I: 

 

a) Zaoferowane materiały eksploatacyjne w żadnym stopniu nie mogą naruszać praw 

patentowych ani innej własności intelektualnej producentów materiałów eksploatacyjnych 

zalecanych przez wytwórców modeli maszyn wyszczególnionych w formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

b) Opakowanie produktu równoważnego musi zawierać oznaczenia:  

 nazwa i adres producenta,  

 nazwa produktu (typ, symbol) materiału, 

 pojemność lub waga produktu,  

 kolor,  

 oznaczenie nazw i modeli urządzeń, do których można użyć dany produkt, 

 termin przydatności do użycia. 

c) Materiały powinny mieć załączone uwagi eksploatacyjne co do warunków gwarancji, 

ochrony środowiska oraz bhp.  

d) Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był podwójnie zabezpieczony: 

 kaseta z tonerem umieszczona w hermetycznie zamkniętej folii; 

 zafoliowana kaseta z tonerem umieszczona w kartonowym opakowaniu 

pozwalającym na identyfikację produktu i producenta 

e) W przypadku uszkodzenia urządzenia lub utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu 

gwarancji udzielonej na użytkowany sprzęt w wyniku dostarczenia wadliwego produktu, 

zamawiającemu przysługiwać będzie także zwrot kosztów naprawy urządzenia, w tym 

koszt wykonania ekspertyzy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów w 
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oparciu o dostarczoną przez zamawiającego ekspertyzę sporządzoną przez upoważnioną 

osobę serwisującą dane urządzenie. 

f) Jeżeli z powodu zastosowania danego materiału eksploatacyjnego wystąpi awaria sprzętu, 

która spowoduje jego wycofanie z eksploatacji, potwierdzone ekspertyzą upoważnionego 

pracownika serwisu, wykonawca zobowiązany będzie także do pokrycia (zwrotu 

Zamawiającemu) wartości rynkowej danego  urządzenia.  

g) W razie awarii urządzenia z powodu dostarczenia wadliwego materiału eksploatacyjnego, 

którego przewidywany czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godzin, wykonawca dostarczy 

zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego, bez dodatkowych opłat, na czas 

usunięcia awarii, urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych.  

h) W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez 

wysypujący się wkład barwiący, wykonawca zobowiązany będzie także do oczyszczania 

urządzeń w budynku zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na 

własny koszt, w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od zamawiającego. 

i) W przypadku 2 - krotnej dostawy wadliwego materiału eksploatacyjnego równoważnego, 

zamawiający może zażądać dostawy danego materiału eksploatacyjnego zalecanego przez 

producenta sprzętu, do którego jest on dedykowany, w cenie określonej w formularzu 

asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1a do siwz) dla danej pozycji lub dokonać zakupu 

u innego wykonawcy, kosztami za powyższe obciążając wykonawcę.   

j) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane 

używaniem zaoferowanego materiału eksploatacyjnego. 

k) W ramach wynagrodzenia umownego, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazanych przez Zamawiającego zużytych 

materiałów eksploatacyjnych nadających się do recyclingu oraz do utylizacji odpadów – 

potwierdzonej kartą przekazania odpadu. Zamawiający przewiduje, że waga zużytych, w 

okresie realizacji przedmiotu umowy, materiałów eksploatacyjnych nie przekroczy 500 

kg. 

l) Wykonawca dokonujący odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych musi posiadać 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  

lub zwolnienie z uzyskania tego zezwolenia, zgodnie z przepisami, obowiązującymi  

w trakcie trwania umowy. 

m) Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie na wniosek 

zamawiającego, lecz nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż 4 razy w roku.  

n) Zużyte materiały eksploatacyjne pochodzą od różnych dostawców – wykonawca 

zobowiązany będzie do odbioru odpadów wynikających z wyczerpywania materiałów 

pochodzących od różnych dostawców, dostarczanych w różnym czasie. 

o) W zakres odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych wchodzą następujące czynności: 

pakowanie materiałów, załadunek i wywóz.  

p) Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o dacie i godzinie odbioru 

odpadów oraz nr rejestracyjnym pojazdu, którym będą przewożone odpady, najpóźniej w 

dniu poprzedzającym wywóz odpadów. 

 

3) Prawo opcji - zwiększenie zakresu (dot. części I oraz II) 

a) zakres zamówienia objętego prawem opcji wyszczególniony jest w załączniku nr 1a - 1b 

do siwz, w tabeli pn. Formularz asortymentowo – cenowy odpowiednio dla części I/części 

II - zakres objęty prawem opcji, 
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b) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia potrzeby dostarczenia 

wyspecyfikowanych materiałów oraz posiadania środków finansowych na ten cel;  

c) rozliczenie przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na podstawie cen 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

d) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 

w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, 

e) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w dowolnej części. Podane w 

załączniku 1a/1b do siwz ilości materiałów objętych prawem opcji są maksymalne  

i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy. Z tego tytułu nie będą 

przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia. 

f) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego 

wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub 

oświadczenia albo poinformuje Wykonawcę o odstąpieniu od możliwości skorzystaniu z 

prawa opcji nie później niż do 01.12.2021 r.  

g) Zamawiający może składać oświadczenia, o których mowa w lit. g, do upływu terminu, o 

którym mowa w lit. g: 

 w stosunku do wszystkich lub poszczególnych pozycji objętych prawem opcji,  

 jednocześnie lub w różnych momentach,  

h) w sytuacji, gdy dany materiał eksploatacyjny jest objęty zarówno zakresem 

podstawowym, jak i prawem opcji, warunkiem skorzystania z prawa opcji w zakresie 

dotyczącym takiego materiału jest całkowite wykorzystanie tego materiału w zakresie 

podstawowym,  

i) zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4a - 4b do siwz. 

 

 

Członkowie komisji przetargowej:  

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

Zamawiający 

 

…………………………………… 

 


