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Gdansk, dnia18.02.2011

Nr postepowania: ZP/61/066/U/11

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich,
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej

(SIWZ)

dotyczaca postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej kwot okreslonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) finansowanego

ze srodków projektu pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR UE na Politechnice Gdanskiej. 

       ZATWIERDZAM:

                                                                                          Kanclerz
mgr inz. Marek Tlok

           (podpis kierownika jednostki)



2

1.

2.

3.
a)

b)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pobieral materialy
dostarczal

Politechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDANSK
REGON: 000001620
NIP: 584-020-35-93
strona internetowa: www.pg.gda.pl

Postepowanie prowadzi:
Dzial Projektów Europejskich
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDANSK
e-mail: proeuro@pg.gda.pl

Postepowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci 
ponizej 193 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawa”, zgodnie z 
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 

Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów
Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej.

KOD CPV: 79521000-2 uslugi fotokopiowania
79520000-5 uslugi reprograficzne

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Formularzu rzeczowo-cenowym” –
zalacznik nr 5 do SIWZ.

Szacunkowe ilosci podane w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiacym zalacznik nr 5 do 
SIWZ nie sa wiazace dla Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do 
niezrealizowania przedmiotu zamówienia w calosci. Rzeczywiste ilosci zamawianych uslug beda 
wynikac z biezacych potrzeb Zamawiajacego.

Warunki swiadczenia uslug przez Wykonawce:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do wykonania uslugi z siedziby 
Zamawiajacego oraz wykonany przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiajacego 
wlasnym transportem i na wlasny koszt. Odbiór i dostawa: 

Politechnika Gdanska Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE, 
Gmach B, pok. 401

Osoby upowaznione do odbioru: 

Zalacznik nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy telefonicznie zglasza zapotrzebowanie na wykonanie uslugi najpózniej do godziny 
1400 kazdego dnia roboczego. Wykonawca zobowiazany jest po zgloszeniu zapotrzebowania na 
wykonanie uslugi do przybycia do siedziby Zamawiajacego w kazdym dniu roboczym w ciagu 2 
godzin od zgloszenia w celu pobrania materialów do wykonania uslugi oraz dostarczenia 
wykonanego przedmiotu uslugi. 

Usluga powinna byc zrealizowana przez Wykonawce najpózniej w ciagu 24 godzin od pobrania 
materialów w dni robocze oraz 72 godzin gdy zgloszenie uslugi nastapi w piatek.
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W przypadku wiekszego zlecenia do wykonania (wiecej niz 1000 stron w przypadku uslug ksero i 
druku; 50 egz. w przypadku bindowania) czas wykonania uslugi nie moze przekroczyc 36 godzin
od pobrania materialów w dni robocze oraz 72 godzin gdy zgloszenie uslugi nastapi w piatek. 

Czas wykonania uslugi liczony jest od momentu pobrania materialów do momentu dostarczenia do 
siedziby Zamawiajacego przedmiotu uslugi. 

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca byl w ciaglej gotowosci do swiadczenia uslug, w dni 
robocze co najmniej od 800 – 1600.

W sytuacji awaryjnej (naglej potrzeby wykonania uslugi) Zamawiajacy moze zlecic Wykonawcy 
wykonanie uslugi w tak zwanym trybie awaryjnym. Czas wykonania uslugi w trybie awaryjnym 
liczony od momentu pobrania materialów do momentu dostarczenia do siedziby Zamawiajacego 
przedmiotu uslugi nie moze przekroczyc 3 godzin. 

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonal usluge w sposób nalezyty. Za nalezyte 
wykonanie uslugi rozumie sie:

Odpowiedni stopien nasycenia barwy (Teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia. 
Zamawiajacy nie dopuszcza druku tekstów w kolorach szarosci);

Zachowanie czystosci druku;

Zachowanie czytelnosci druku;

Zachowanie ostrosci konturów;

Zachowanie pasowania barw elementów graficznych;

Równomierne pokrycie powierzchni;

Brak wystepowania nierównosci;

Brak obdarc, zacieków, zmarszczen, zabrudzen;

Format zgodny z podanym na zamówieniu;

Prawidlowe zachowanie marginesów;

Brak wystepowania zjawiska marszczenia sie zadrukowanych powierzchni.

Uzyte do wykonania uslugi materialy musza byc fabrycznie nowe i nie moga byc przedmiotem 
praw osób trzecich.

Realizacja uslug nastepowac bedzie partiami, a wielkosc kazdej partii wynikac bedzie z 
jednostronnych dyspozycji Zamawiajacego, wyrazonych kazdorazowo na pismie w formie 
zamówienia zlozonego przez Zamawiajacego. Wzór zamówienia i rozliczenia wykonanych uslug 
stanowi zalacznik nr 2 do wzoru umowy.

Rozliczenie wykonanych uslug nastepowac bedzie w kazdy ostatni dzien roboczy kazdego 
miesiaca i obejmowac bedzie zamówienia zrealizowane przez Wykonawce w danym miesiacu. 

Do faktury Wykonawca zobowiazany jest zalaczyc kazdorazowo zamówienia zlozone przez 
Zamawiajacego w okresie, którego dotyczy faktura. Kwota wynikajaca z faktury musi byc zgodna z 
suma jednostkowych zamówien zlozonych przez Zamawiajacego.

Faktury bez zalaczonych zamówien nie beda przez Zamawiajacego rozliczane.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych. 
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 

Wymagany przez Zamawiajacego termin wykonania zamówienia: 
od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2013 lub do wyczerpania kwoty umownej, co nastapi 
pierwsze.

Miejsce realizacji zamówienia: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Gmach B, pok. 401.
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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V. WARUNKI UDZIAL U W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW

Dzialalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnien.

Zamawiajacy nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez Wykonawce oswiadczenia (zalacznik nr 2 
do SIWZ).

Zamawiajacy nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna 
warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez Wykonawce oswiadczenia (zalacznik nr 2 
do SIWZ). 

Zamawiajacy nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna 
warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez Wykonawce oswiadczenia (zalacznik nr 2 
do SIWZ). 

spelnia/nie spelnia

VI. WYMAGANE OSWIADCZENIA I DOKUMENTY

O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu o 
których mowa w art.22 ust.1, ustawy Pzp dotyczace:
posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doswiadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spelnienia wyzej opisanych warunków udzialu w postepowaniu dokonana bedzie na 
podstawie informacji zawartych w zlozonych przez Wykonawców w niniejszym postepowaniu 
oswiadczen i dokumentów, zgodnie z formula: . Wykonawcy, którzy nie 
wykaza spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, podlegac beda wykluczeniu z 
postepowania.
W postepowaniu moga wziac udzial Wykonawcy, którzy spelniaja warunek udzialu w 
postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawcy, którzy nie wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostana wykluczeniu 
z udzialu w niniejszym postepowaniu.

1. W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunków udzialu 
w postepowaniu okreslonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy musza zlozyc: 
a. oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu – zalacznik nr 2 do SIWZ
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznosciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy musza zlozyc:
a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – zalacznik nr 3 do SIWZ
b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony 
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

a. pkt.2 lit. b, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkani, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci –
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert,

b. jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje sie tych dokumentów, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym 
oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo 
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania –
wystawionych nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert 

4. Dokumenty powinny byc zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem 
przez Wykonawce. 

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oswiadczen.
7. Zlozone wraz z oferta dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegaja zwrotowi.
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VII. ZASADY SKLADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

VIII.POZOSTALE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA  OSWIADCZEN L UB DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Swiadczenie kompleksowej 
uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 
7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej”  ZP/61/066/U/11.

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia 
publicznego.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia musza ustanowic pelnomocnika do 
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Pelnomocnictwo musi wskazywac pelnomocnika i okreslac zakres pelnomocnictwa. 
W dokumencie tym powinni byc wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o 
zamówienie. Upowaznieni przedstawiciele tych Wykonawców musza sie pod nim podpisac.

4. Oferta musi byc podpisana przez kazdego z Wykonawców wystepujacych wspólnie lub 
upowaznionego przedstawiciela – pelnomocnika.

5. Podmioty wystepujace wspólnie ponosza solidarna odpowiedzialnosc za niewykonanie lub 
nienalezyte wykonanie zobowiazan.

6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców wystepujacych wspólnie, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy zazada przedlozenia umowy regulujacej 
wspólprace Wykonawców wystepujacych wspólnie.

1. Formularz oferty – zalacznik nr 1 do SIWZ
2. Formularz rzeczowo - cenowy – zalacznik nr 5 do SIWZ
3. Opcjonalnie jesli wystepuje pelnomocnik – pelnomocnictwo dla osoby reprezentujacej w niniejszym 

postepowaniu Wykonawce lub pelnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentujacego kilku 
Wykonawców skladajacych oferte wspólna.

1. Podstawowa forma porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami jest forma pisemna. 
Korespondencje nalezy kierowac na adres: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, z dopiskiem na kopercie: „

2. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomien i informacji pisemnie, za pomoca 
faksu lub droga elektroniczna przy czym kazda ze stron na zadanie drugiej, niezwlocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Osoby uprawnione do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest: 
Magdalena Urbanowicz fax:  48  58 347-27-11, e-mail: proeuro@pg.gda.pl, 
w dniach: pn.-pt. w godz. 800-1500.
Aleksandra Dubiella-Jackowska fax: 48  58 347-27-11, e-mail: proeuro@pg.gda.pl
w dniach: pn.-pt. w godz. 700-1400

4. Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zapytania moga byc 
skladane pisemnie na adres: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE,
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdansk,

faksem:  48  58 347-27-11 lub e-mail: proeuro@pg.gda.pl
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pózniej niz na 2 dni przed uplywem terminu 
skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do Zamawiajacego nie 
pózniej niz do konca dnia, w którym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
5. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcom, 

którym Zamawiajacy przekazal SIWZ, bez ujawniania zródla zapytania a takze udostepniona na 
stronie internetowej Zamawiajacego.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert 
zmienic tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana zmiane specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazal SIWZ a takze zamiesci na wlasnej stronie internetowej.
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X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

XI.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

Dokumenty i oswiadczenia w jezykach obcych nalezy dostarczyc wraz z tlumaczeniem na jezyk 
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Wadium nie jest wymagane.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

1. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
2. Oferta musi byc sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
4. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii opatrzonej klauzula „Za 

zgodnosc z oryginalem” i poswiadczonej przez Wykonawce. 
5. Oferta oraz pozostale dokumenty, dla których Zamawiajacy okreslil wzory w formie zalaczników 

do niniejszej SIWZ powinny by sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci i opisu kolumn.
6. Oferta powinna byc przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Tresc oferty musi 

odpowiadac tresci SIWZ.
7. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wskazal w ofercie czesc zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.
8. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z udzialem w postepowaniu, przygotowaniem i 

zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
9. Oferta wraz z zalacznikami powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inna trwala i czytelna technika, opieczetowana pieczatka firmowa oraz podpisana 
przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego 
certyfikatu.

11. Oferta musi byc podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania 
zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej wartosci oferty, w szczególnosci:

w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi byc zgodny z danymi zawartymi w 
odpowiednim rejestrze sadowym
w przypadku przedsiebiorcy bedacego osoba fizyczna – przez osobe wpisana jako przedsiebiorca 
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
w przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika oferta musi zawierac dokument 
pelnomocnictwa
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia – przez osoby 
uprawnione przez wszystkich Wykonawców.

12. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca sie, aby wszystkie karty 
oferty wraz z zalacznikami i dokumentami skladajacymi sie na oferte byly spiete, strony 
ponumerowane kolejnymi liczbami calkowitymi a strony zawierajace tresc – parafowane przez 
osoby podpisujace oferte.

13. Pozadane jest ulozenie dokumentów zgodnie z kolejnoscia podana przez Wykonawce w 
formularzu ofertowym.

14. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki musza byc parafowane wlasnorecznie przez 
osobe podpisujaca oferte. Poprawki powinny byc dokonane poprzez czytelne przekreslenie 
blednego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.

15. W przypadku gdy oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowiace tajemnice 
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
winien nie pózniej niz w terminie skladania ofert, w sposób nie budzacy watpliwosci zastrzec, 
które informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa oraz ze nie moga byc one udostepniane.

16. Nie moga stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków platnosci zawartych w ofercie.

17. Stosowne zastrzezenie Wykonawca powinien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cala oferta zostanie ujawniona. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako 
tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone w oddzielnej, wewnetrznej kopercie z 
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oznakowaniem „tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, 
jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiebiorstwa”.

18. Oferte nalezy umiescic w dwóch zamknietych kopertach:
koperta wewnetrzna powinna posiadac nazwe i adres Wykonawcy
koperta zewnetrzna powinna posiadac nazwe i adres Zamawiajacego: 
Politechnika Gdanska
Dzial Projektów Europejskich
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk 

oraz byc oznaczona w nastepujacy sposób:

1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE, ul. 
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Gmach B, pok. 401.
Oferty mozna skladac w dniach od poniedzialku do piatku w godz. od 8:00 do 15:00.
2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 
3. Jezeli oferta wplynie do Zamawiajacego poczta lub inna droga (np. poczta kurierska) o terminie jej 

zlozenia decyduje termin , a nie termin np. wyslania 
listem poleconym lub zlozenia zlecenia dostarczenia oferty poczta kurierska.

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie okreslonym w pkt. 2 zostana 
zwrócone bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte. 
Zmiany musza byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta t.j. w dwóch kopertach 
(zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „
6. Wycofanie oferty z postepowania nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg 

takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnetrznej kopercie 
„ Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi byc dolaczony dokument 
uprawniajacy Wykonawce do wystepowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi byc 
podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Koperty zewnetrzne oznakowane w sposób opisany powyzej (tzn. „ZAMIANA”, „WYCOFANIE”) 
beda otwierane w pierwszej kolejnosci, po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawców 
a wewnetrzne po stwierdzeniu zgodnosci ze zlozonymi ofertami. 

Koperty wewnetrzne przez Wykonawców nie beda otwierane. 
Koperty wewnetrzne oznakowane dopiskiem „ zostana otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, 
zostana dolaczone do oferty.

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu w siedzibie Zamawiajacego: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR UE, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Gmach B, pok. 401.

2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na

sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny 

ofertowe oraz informacje okreslone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiajacy przesle mu powyzsze informacje.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawców wyjasnien 
dotyczacych tresci zlozonych ofert.

OFERTA
na swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich, 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej.
ZP/61/066/U/11

NIE OTWIERAC PRZED  02.03.2011r  godz. 10:30

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

02.03.2011r. o godzinie 10:00.

dostarczenia oferty do Zamawiajacego

ZAMIANA” .

WYCOFANIE” .

ofert wycofywanych
ZAMIANA”

XIV.MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
02.03.2010r. o godz. 10:30
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6. Zamawiajacy poprawi w tekstach ofert oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe z 
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace 
na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty – niezwlocznie 
zawiadamiajac o tym Wykonawce, którego oferta zostala poprawiona.

Przez omylke rachunkowa Zamawiajacy rozumiec bedzie kazdy wadliwy wynik dzialania 
matematycznego (rachunkowego) przy zalozeniu, ze skladniki dzialania sa prawidlowe.

1. Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac wszystkie elementy zwiazane z prawidlowa i terminowa 
realizacja zamówienia. 

2. Cena oferty jest cena okreslona na formularzu „OFERTA”.
3. Cena oferty musi byc podana w zlotych polskich.
4. Cene oferty nalezy okreslic jako netto i brutto (z podatkiem od towarów i uslug VAT), z 

dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena oferty powinna zawierac wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzglednione w 

cenie oferty nie beda przez Zamawiajacego dodatkowo rozliczane.
7. Cena oferty nie bedzie podlegac zadnym negocjacjom. 
8. Ceny okreslone w ofercie obowiazuja przez caly okres zwiazania oferta i beda wiazace dla 

zawieranej umowy.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacym kryterium oceny ofert: 

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najnizsza cena, której Zamawiajacy przyzna 100 
pkt.
Pozostalym ofertom Zamawiajacy przyzna punkty obliczone wg wzoru:

Obliczenia dokonywane beda przez Zamawiajacego z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zaoferuje najnizsza cene.
3. W przypadku gdy zostana zlozone dwie lub wiecej ofert z taka sama cena, Zamawiajacy wezwie 

Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych 
niz zaoferowane we wczesniej zlozonych ofertach.

4. W przypadku zlozenia oferty, której wybór prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego 
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug w zakresie dotyczacym 
wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek wplacic zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami.

5. O wynikach postepowania Zamawiajacy powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie 
o udzielenie zamówienia zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 

1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wyslanym do Wykonawców, Zamawiajacy 
zamiesci informacje o terminie okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 - 2, po którego uplywie moze 
byc zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 
4 do SIWZ.

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy okreslonemu w art.23 ust.1 
ustawy Pzp) – Zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada zlozenia umowy regulujacej 
wspólprace tych Wykonawców.

XV.OPIS SPOSOBU OBL ICZENIA CENY OFERTY

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE K IEROWAL PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Cena oferty (brutto) – 100%  

Najn izsza cena brutto sposród zlozonych ofert w PLN
-----------------------------------------------------------------------           x100 = liczba pkt przyznana ofercie
Cena brutto ocenianej oferty w PLN

XVII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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Umowe podpisuja upowaznieni przedstawiciele Wykonawców lub pelnomocnik jezeli jego 
pelnomocnictwo obejmuje zakres tych czynnosci i jest wazne w chwili podpisania umowy.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy wymagac bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o tresci wynikajacej 
z zalacznika nr 4 do SIWZ oraz wybranej oferty. 

Wzór Umowy do zaakceptowania przez Wykonawce stanowi zalacznik nr 4 do SIWZ. Akceptacja 
tresci umowy odbywa sie przez zlozenie stosownego oswiadczenia na formularzu oferty.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany umowy w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT – w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia stawki podatku VAT ceny 
jednostkowe za poszczególne uslugi moga ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki 
podatku VAT.

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez 
Zamawiajacego przepisów u Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w walucie PLN.

1. Wykonawca powinien zapoznac sie z caloscia niniejszej SIWZ.
2. Wszystkie zalaczniki stanowia integralna czesc SIWZ.
3. Koszty zwiazane z przygotowaniem, zlozeniem oferty i udzialem w postepowaniu ponosi 

Wykonawca.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 

4 Ustawy Pzp.

Zalacznik nr 1   -  formularz oferty
Zalacznik nr 2   -  oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu
Zalacznik nr 3   -  oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zalacznik nr 4   -  wzór umowy
Zalacznik nr 5   -  formularz rzeczowo-cenowy

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI 
ZAWIERANEJ UMOWY.

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSL UGUJACYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBL ICZNEGO

XXI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE 
ROZL ICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

XXII. INFORMACJE OGÓL NE

XXIII. ZALACZNIK I  DO SIWZ
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     Zalacznik nr 1 do SIWZ(nazwa i adres wykonawcy)

Nr postepowania ZP/61/066/U/11

OFERTA 

Politechnika Gdanska
Dzial Projektów Europejskich

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

Swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich,
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej.

Oferujemy

Oswiadczamy
Oswiadczamy

Oswiadczamy

Uwazamy

Zamówienie podwykonawcó w

Nawiazujac do ogloszenia do wziecia udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

My nizej podpisani: 
Imie .......................... nazwisko .........................

Imie .......................... nazwisko .........................

wystepujacy w imieniu i na rzecz:

Pelna nazwa firmy:

Adres firmy:

REGON nr NIP nr

Nr telefonu: Nr faksu:

Nazwa banku i nr rachunku Adres e-mail:

realizacje powyzszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,

za maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto: …………......................... PLN
slownie ....................................................................................................................................................

zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) stanowiacym integralna czesc oferty.

1. , ze wykonamy zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013.
2. , ze zapoznalismy sie ze specyfikacja, nie wnosimy do jej tresci zastrzezen i 

uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.
3. , ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, która stanowi zalacznik do 

specyfikacji. Nie wnosimy do jej tresci zastrzezen. Zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiajacego.

4. sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 
30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

5. zrealizujemy przy udziale , którzy beda realizowac wymienione 
czesci zamówienia:
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a)
b)
c)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

......................................................................................................................... ...................

......................................................................................................................... ...................

......................................................................................................................... ...................
6. warunki platnosci okreslone we wzorze umowy platnosci.
7. , iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania stanowia 
informacje zawarte w ofercie na stronach nr:……………………………………………………………..

8. do niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralna czesc sa:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
9. nasza zawiera lacznie ............ ......... stron ponumerowanych.

                                                                              

…………………………………                                                    
                                                                                                    (podpis i pieczatka osób/osoby 
                                                                                                upowaznionej do podpisania oferty)

Akceptujemy 
Oswiadczamy

Zalacznikami 

Oferta 
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1)

2)

3)

4)

(

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Gdansk, dnia ..........  2011r.

(pieczatka Wykonawcy)

o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych) 

Ubiegajac sie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania. 

posiadania wiedzy i doswiadczenia 
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia

sytuacji ekonomicznej i finansowej 

                                            ……………………………………………………..
podpis i pieczatka osoby/osób upowaznionych

do wystepowania w imieniu wykonawcy)

Nr postepowania: ZP/61/066/U/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich, 
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej.
Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
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                                                    (

Zalacznik nr 3 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy)

Ubiegajac sie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

.

Brak podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postepowania z powodu niespelnienia warunków 
o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

         ……………………………………………….
podpis i pieczatka osoby/osób upowaznionych 

                                                                               do wystepowania w imieniu wykonawcy)

Nr postepowania: ZP/61/066/U/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wyk luczenia z postepowania z powodu niespelnienia warunków o których 
mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

Swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich, 
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej

Oswiadczamy, ze :
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1.

2.

3.

4.

Zalacznik nr 4 do SIWZ 

dnia .......... ............. 2011r.

(nazwa i adres Wykonawcy)

Nr postepowania: ZP/61/066/U/11

Zawarta w dniu ... .................... w Gdansku pomiedzy:

Politechnika Gdanska, z siedziba przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,

NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620

reprezentowana na mocy pelnomocnictwa Rektora przez:

1.…………………………… - …………………………………………

2…………………………….- ………………………………………….

zwana dalej , oraz

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

                                          (pelna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)

NIP: ...................................; REGON: .........................................
wpisanym do KRS/EDG w .......................................... pod nr ..........................................
reprezentowanym przez:

1. ..................................................... - ......................................................................
2. ..................................................... - ......................................................................

zwanym dalej ,

który wyloniony zostal w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawa”.

Przedmiotem umowy jest swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów 
Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej zgodnie ze 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia .........  oraz oferta z dnia ........ zlozona przez 
Wykonawce, stanowiacymi zalaczniki do niniejszej umowy i bedacymi jej integralna czescia.
Zamawiajacy zastrzega, ze szacunkowe ilosci podane w formularzu rzeczowo-cenowym, 
stanowiacym zalacznik nr 5 do SIWZ nie sa wiazace dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w calosci, tj. w ilosciach 
wskazanych w formularzu cenowym.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktyczna liczbe zamówionych i wykonanych materialów.

Umo wa nr………

na swiadczenie kompleksowej uslugi kserograficznej dla Dzialu Projektów Europejskich, 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE na Politechnice Gdanskiej

Zamawiajacym

Wykonawca

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

(WZÓR)
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

§ 3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja termin wykonania Umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. lub do 
wyczerpania kwoty umownej, co nastapi pierwsze.
Niewykorzystanie kwoty umownej w czasie trwania umowy, nie daje Wykonawcy podstawy do 
zadania realizacji uslug za kwote niewykorzystana.

Wykonawca bedzie pobieral materialy do wykonania uslugi z siedziby Zamawiajacego oraz 
dostarczal wykonany przedmiot uslugi do siedziby Zamawiajacego wlasnym transportem i na 
wlasny koszt.

Odbiór i dostawa: 
Politechnika Gdanska, Dzial Projektów Europejskich, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR. UE,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Gmach B, pok. 401.

Osoby upowaznione do odbioru: 
Zalacznik nr 1 do umowy.
Zamawiajacy telefonicznie zglasza zapotrzebowanie na wykonanie uslugi najpózniej do godziny 
1400 kazdego dnia roboczego. Wykonawca zobowiazany jest po zgloszeniu zapotrzebowania na 
wykonanie uslugi do przybycia do siedziby Zamawiajacego w kazdym dniu roboczym w ciagu 2 
godzin od zgloszenia w celu pobrania materialów do wykonania uslugi oraz dostarczenia 
wykonanego przedmiotu uslugi. 
Usluga powinna byc zrealizowana przez Wykonawce najpózniej w ciagu 24 godzin od pobrania 
materialów w dni robocze oraz 72 godzin gdy zgloszenie uslugi nastapi w piatek. 

W przypadku wiekszego zlecenia do wykonania (wiecej niz 1000 stron w przypadku uslug ksero i 
druku; 50 egz. w przypadku bindowania) czas wykonania uslugi nie moze przekroczyc 36 godzin 
od pobrania materialów w dni robocze oraz 72 godzin gdy zgloszenie uslugi nastapi w piatek. 

Czas wykonania uslugi liczony jest od momentu pobrania materialów do momentu dostarczenia do 
siedziby Zamawiajacego przedmiotu uslugi. 

Osoby upowaznione przez Zamawiajacego i Wykonawce do odbioru i dostarczenia materialów 
Zamawiajacemu: Zalacznik nr 1 do umowy.
O kazdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiajacy i Wykonawca niezwlocznie powiadomia sie 
wzajemnie. Szkody powstale w wyniku niedopelnienia tego obowiazku obciazaja strone 
zobowiazana.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca byl w ciaglej gotowosci do swiadczenia uslug, w dni 
robocze w godzinach od 800 – 1600.
W sytuacji awaryjnej (naglej potrzeby wykonania uslugi) Zamawiajacy moze zlecic Wykonawcy 
wykonanie uslugi w tak zwanym trybie awaryjnym. Czas wykonania uslugi w trybie awaryjnym 
liczony od momentu pobrania materialów do momentu dostarczenia do siedziby Zamawiajacego 
przedmiotu uslugi nie moze przekroczyc 3 godzin. 
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonal usluge w sposób nalezyty. Za nalezyte 
wykonanie uslugi rozumie sie:

Odpowiedni stopien nasycenia barwy (Teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia. 
Zamawiajacy nie dopuszcza druku tekstów w kolorach szarosci);

Zachowanie czystosci druku;

Zachowanie czytelnosci druku;

Zachowanie ostrosci konturów;

Zachowanie pasowania barw elementów graficznych;

Równomierne pokrycie powierzchni;

Brak wystepowania nierównosci;

Brak obdarc, zacieków, zmarszczen, zabrudzen;

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Format zgodny z podanym na zamówieniu;

Prawidlowe zachowanie marginesów;

Brak wystepowania zjawiska marszczenia sie zadrukowanych powierzchni.

Uzyte do wykonania uslugi materialy musza byc fabrycznie nowe i nie moga byc przedmiotem 
praw osób trzecich.

Realizacja uslug nastepowac bedzie partiami, a wielkosc kazdej partii wynikac bedzie z 
jednostronnych dyspozycji Zamawiajacego, wyrazonych kazdorazowo na pismie w formie 
zamówienia zlozonego przez Zamawiajacego. Wzór zamówienia i rozliczenia wykonanych uslug 
stanowi Zalacznik nr 2 do wzoru umowy.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie 
w kwocie brutto: ................................ PLN, 
(slownie............................................................................................................................................PLN) 

2. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem stalym dla zakresu okreslonego w niniejszym 
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie podlega waloryzacji z tytulu skutków 
inflacji.
Rozliczenie wykonanych uslug nastepowac bedzie w kazdy ostatni dzien roboczy kazdego 
miesiaca i obejmowac bedzie zamówienia zrealizowane przez Wykonawce w danym miesiacu. 
Do faktury Wykonawca zobowiazany jest zalaczyc kazdorazowo zamówienia zlozone przez 
Zamawiajacego w okresie, którego dotyczy faktura. Kwota wynikajaca z faktury musi byc zgodna z 
suma jednostkowych zamówien zlozonych przez Zamawiajacego.
Faktury bez zalaczonych zamówien nie beda przez Zamawiajacego rozliczane.
Zaplata naleznosci za faktury bedzie platna przelewem w ciagu 30 dni od daty jej otrzymania, na 
konto Wykonawcy:
……………………………………………………

……………………………………………………

Za dzien zaplaty uwazac sie bedzie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z 
niniejszej Umowy na osoby trzecie.

.
Za niedotrzymywanie terminów wykonania uslugi, Wykonawca placic bedzie kary umowne w 
wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia naleznego za nie wykonane w terminie umowy 
uslugi za kazdy dzien opóznienia, nie wiecej niz 20% tego wynagrodzenia. Ustala sie jednak, ze 
minimalna kara umowna za jednorazowe opóznienie wynosic bedzie 10,00 PLN.
W przypadku nieterminowej realizacji uslug, badz realizowania uslug w sposób nienalezyty 
Zamawiajacy ma prawo odstapienia od Umowy w trybie natychmiastowym, po trzykrotnym 
pisemnym monicie stwierdzajacym w/w przypadki.
Za odstapienie od Umowy strona ponoszaca za to odpowiedzialnosc zaplaci drugiej stronie kare w 
wysokosci 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to okolicznosci 
okreslonych w § 5 ust. 1 i 3.
W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysokosc kar umownych, strony zastrzegaja 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego z zastrzezeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
W razie opóznienia w platnosci Wykonawca moze zadac zaplaty ustawowych odsetek, które beda 
liczone od dnia nastepnego po uplywie terminu platnosci do dnia zaplaty faktury wlacznie.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

§5
KARY UMOWNE

§ 6
ZMIANY UMOWY
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1.
2.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany umowy w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT – w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia stawki podatku VAT ceny 
jednostkowe za poszczególne uslugi moga zmienic sie proporcjonalnie do zmiany stawki podatku 
VAT.

1 W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy ustawy PZP i Kodeksu 
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowien niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci 
zachowania formy pisemnej.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sa integralna czescia Umowy.
4. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny, 
wedlug prawa polskiego.
5. Strony maja obowiazek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze 
o wszczeciu postepowania upadlosciowego, ukladowego i likwidacyjnego.
6. Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i 
Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:

Osoby upowaznione przez Zamawiajacego i Wykonawce do odbioru i dostarczenia materialów.
Zamówienie i rozliczenie wykonanych uslug.

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJACY

§ 7
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Zalacznik nr 1 do umowy

Osoby upowaznione przez Zamawiajacego do odbioru i dostarczenia materialów Wykonawcy:

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………

Osoby upowaznione przez Wykonawce do odbioru i dostarczenia materialów Zamawiajacemu:

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………

Imie……………………………… nazwisko……………………………
Telefon:………………………….. e-mail:………………………………
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zalacznik nr 2 do umowy

ZAMÓWIENIE I ROZLICZENIE WYKONANYCH USL UG

Odbitk i na papierze bialym

Bindowanie

Oprawy

Ogólem wartosc:

Potwierdzenie realizacji uslug:

*

*

Nazwa jednostki organizacyjnej Gdansk, 
dnia…………………..

……………………………………
Nazwa wykonawcy

……………………………………

……………………………………

Adres wykonawcy

Nr zlecenia:…………..

L.p. Wyszczególnienie j.m. liczba
cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartosc netto[PLN] Wartosc brutto[PLN

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7

Odbitki ksero A4 
czarno-biale

1 strona

Odbitki ksero A4 
czarno-biale 
dwustronne

1 kartka

od 31 do 50 kartek
1 

egzemplarz

od 51 do 80 kartek
1 

egzemplarz

powyzej 80 kartek
1 

egzemplarz

termiczna do 50 
kartek

1 
egzemplarz

termiczna unibind 
do 50 kartek

1 
egzemplarz

………………………………………………………………………………………………………………………

(imie i nazwisko pracownika upowaznionego do skladania zamówien)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(miejsce dostarczenia materialów i osoba odpowiedzialna za odbiór dostawy)

Data odbioru materialów:………………..

Usluga zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umowa w dniu ...............................................................

Uwagi dotyczace realizacji uslug: ……………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………………

Termin usuniecia braków i wad: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………       

……………………………………………………………………….

  (podpis upowaznionego pracownika Zamawiajacego)              (podpis upowaznionego pracownika Wykonawcy)

*

*niepotrzebne skresl ic
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zalacznik nr 5 do SIWZ 

L.p. Wyszczególnienie j.m. liczba
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartosc 
netto[PLN]

Wartosc brutto[PLN]

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7

Odbitki ksero 
A4 czarno-
biale

1 strona 46000

Odbitki ksero 
A4 czarno-
biale 
dwustronne

1 kartka 100000

od 31 do 50 
kartek

1 
egzemplarz 150

od 51 do 80 
kartek

1 
egzemplarz 150

powyzej 80 
kartek

1 
egzemplarz

150

termiczna do 
50 kartek

1 
egzemplarz

620

termiczna 
unibind do 50 
kartek

1 
egzemplarz

30

Wartosc maksymalna wynagrodzenia w kwocie brutto = ………………………..PLN

Wartosc maksymalna wynagrodzenia w kwocie brutto nalezy przeniesc do Formularza Oferty –

dnia, ………………………………                                         ...................................................
(podpis i pieczatka Wykonawcy)

FORMULARZ  RZECZOWO-CENOW Y 

Odbitk i na papierze bialym

Bindowanie

Oprawy

Zalacznik nr 1do SIWZ.
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