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I. ZAMAWIAJ ĄCY 
Politechnika Gdańska 
Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
Telefon: (58) 347-17- 44;  faks: (58) 347-14-15;  
www.pg.gda.pl 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepi-

sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanych na pod-
stawie tej ustawy  rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartość zamówienia 
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 
39-46 ustawy Pzp. 

 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw kserokopiarek oraz 

urządzeń wielofunkcyjnych, nieobjętych gwarancją, uŜytkowanych przez jednostki                  
organizacyjne Politechniki Gdańskiej, wykazanych w załączniku nr  1 do SIWZ. 

2. W wykazie (załączniku nr 1) zostały uwzględnione równieŜ kserokopiarki i urządzenia 
wielofunkcyjne objęte gwarancją, która zakończy się w trakcie realizacji zamówienia. Po 
upływie okresu gwarancji Wykonawca obejmie je serwisowaniem.   

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji i napraw zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, wymianę zuŜytych lub uszkodzonych części, pomoc 
techniczną w zakresie obsługi sprzętu oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu (z wyjątkiem papieru i tonerów).  

4. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
50313000-2   konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych 
50313100-3   usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 
50313200-4   usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek 

5. Konserwację naleŜy wykonywać z częstotliwością, która zapewni prawidłowe funkcjono-
wanie sprzętu w trakcie trwania umowy, uwzględniając jednocześnie zalecenia producen-
tów sprzętu dotyczące zakresu i częstotliwości konserwacji podane w dokumentacji tech-
nicznej. 

6. Przyjmuje się, Ŝe przeciętnie konserwacja kaŜdej kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyj-
nego zostanie przeprowadzona raz w kwartale, w terminie uzgodnionym uprawnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania pracy kserokopiarek oraz urządzeń wie-
lofunkcyjnych i wykonania konserwacji w momencie, gdy jest to konieczne (w uzgodnie-
niu z przedstawicielem Zamawiającego). 

8. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do wykonywania konserwacji kserokopiarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych na kaŜde wezwanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiają-
cego, najpóźniej w terminie 3 dni od wezwania. 

9. W celu usprawnienia współpracy z tymi osobami Wykonawca na kaŜdej kserokopiarce i 
urządzeniu wielofunkcyjnym naklei karteczkę zawierającą następujące informacje: nazwa i 
adres Wykonawcy, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej oraz datę 
wygaśnięcia umowy. 

10. W czasie wykonywania konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Wyko-
nawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów mających na celu wykrywanie i 
usuwanie na bieŜąco wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w procesie 
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uŜytkowania tego sprzętu oraz zapobieganie powstawaniu awarii. O wszystkich stwierdzo-
nych nieprawidłowościach i uszkodzeniach naleŜy informować Zamawiającego. 

11. Konserwację naleŜy wykonywać u Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15:30, w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, w pomieszczeniach, w których są uŜytkowane ksero-
kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, zachowując przepisy bhp i ppoŜ. 

12. W zaleŜności od modelu (typu) kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, w ramach 
konserwacji naleŜy wykonać co najmniej niŜej wymienione czynności: 
1) demontaŜ i montaŜ obudów, sekcji i zespołów,  
2) sprawdzenie i czyszczenie obudów, sekcji i zespołów, 
3) wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, 
4) kontrola i ocena stanu technicznego sprzętu, 
5) wykonanie wszelkich regulacji, 
6) sprawdzenie działania sprzętu po konserwacji, 
7) dokonanie wpisu w ksiąŜce serwisowej,  
8) poinformowanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego o stanie technicznym 

sprzętu. 
13. Wykonawca będzie zobowiązany do załoŜenia (w przypadku braku) i prowadzenia ksiąŜki 

serwisowej dla kaŜdej kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kserokopiarek i urządzeń wie-

lofunkcyjnych podlegających konserwacji oraz zmniejszenia częstotliwości konserwacji 
(rzadziej niŜ raz w kwartale, w przypadku, gdy kserokopiarka jest rzadko uŜywana i nie 
koliduje to z zaleceniami producenta). Zamawiający moŜe równocześnie zgłosić do kon-
serwacji dodatkowe kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne.  

15. KaŜda konserwacja kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego musi być pisemnie udo-
kumentowana i potwierdzona na piśmie przez  przedstawiciela Zamawiającego.  

18. Naprawa obejmuje wymianę lub renowację uszkodzonego elementu, sekcji lub zespołu   
kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego oraz wszystkie czynności z zakresu kon-
serwacji. Oddany po naprawie sprzęt powinien być przetestowany. 

19. Naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wykonywane będą u Zamawiającego, 
w godzinach od 7:30 do 15:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w pomieszcze-
niach, w których są uŜytkowane kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne. W szczegól-
nych przypadkach naprawa moŜe być wykonana, za zgodą Zamawiającego, u Wykonawcy  
(naprawa warsztatowa). 

20. Procedura naprawy uszkodzonej kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego: 
1) Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego powiadamia Wykonawcę faksem lub pocz-

tą elektroniczną o awarii sprzętu. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia. 
2) Najpóźniej w następnym dniu roboczym po powiadomieniu, Wykonawca jest zobowią-

zany do dokonania bezpłatnie oględzin uszkodzonego sprzętu, polegających na wyko-
naniu wszelkich niezbędnych czynności do wystawienia opinii technicznej zawierającej 
co najmniej niŜej wymienione informacje: 
- kalkulację kosztów z wyszczególnieniem liczby roboczogodzin i wykazu fabrycznie 
nowych części zamiennych, które naleŜy wymienić oraz cen części zamiennych, 
- czas naprawy. 

3) Wykonawca przedstawia opinię techniczną w formie pisemnej, najpóźniej w następnym 
dniu roboczym.  

4) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystępuje do naprawy.  
5) Naprawa sprzętu musi być wykonana w terminie 3 dni roboczych od uzyskania zgody 

Zamawiającego. Do naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest uŜyć fabrycznie nowych części zamiennych. 

6) Po dokonaniu naprawy Wykonawca wykona pełny zakres konserwacji, dokona regula-
cji, sprawdzi działanie sprzętu i uporządkuje miejsce wykonywania usługi. 

21. W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy ustalony termin, Wykonawca na wniosek Za-
mawiającego, udostępni kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne zastępcze o parame-
trach nie gorszych od sprzętu naprawianego. 
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22. KaŜda naprawa kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego musi być udokumentowana 
pisemnie i potwierdzona na piśmie przez  przedstawiciela Zamawiającego. 

23. Pozostałe warunki świadczenia usług: 
1) Wymiana niesprawnych lub zuŜytych materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem pa-

pieru i tonerów, które nie wchodzą w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia) oraz 
części zamiennych, moŜe nastąpić tylko po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu kosztu 
(ceny) wymienianego materiału z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest uŜyć fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych 
oraz części zamiennych, w oryginalnych opakowaniach producenta, wyprodukowanych 
nie wcześniej niŜ 12 miesięcy przed wymianą. 

3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane materiały eksploatacyjne i czę-
ści zamienne po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku 
braku akceptacji cen przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do dostarczenia 
własnych części i materiałów eksploatacyjnych. 

4) Podczas konserwacji i napraw, na Ŝyczenie Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi  
bezpłatne szkolenia i instruktaŜe doszkalające pracowników Zamawiającego w zakresie 
uŜytkowania kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 

5) Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego kserokopiarek i urządzeń wielofunk-
cyjnych objętych umową będą wykonywane bezpłatnie. 

6) Ceny jednostkowe za jednorazową konserwację kserokopiarek i urządzeń wielofunk-
cyjnych uwzględniają wszystkie koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem 
tej usługi, w tym koszty drobnych materiałów eksploatacyjnych, dojazdu serwisanta do 
Zamawiającego. 

7) Stawka roboczogodziny z tytułu naprawy sprzętu uwzględnia wszystkie koszty związa-
ne z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty dojazdu serwisanta do 
Zamawiającego oraz transportu uszkodzonego sprzętu w przypadku napraw warsztato-
wych (bez kosztów wymienionych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych). 

8) Stawka roboczogodziny z tytułu naprawy sprzętu musi mieć jednakową wartość dla 
wszystkich typów kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych jednej marki (dla danej 
części zamówienia) i pozostanie niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy. 

9) W przypadku, kiedy Wykonawca równocześnie z konserwacją kserokopiarki lub urzą-
dzenia wielofunkcyjnego dokonuje naprawy, w kosztach robocizny za naprawę nie 
uwzględnia czynności wchodzących w zakres konserwacji i ujętych w cenie konserwa-
cji. 

10) Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. 
11) Wykaz osób uprawnionych przez Zamawiającego do zgłaszania i odbioru usług kon-

serwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych zawierać będzie za-
łącznik nr 3 do umowy, który Wykonawca otrzyma podczas podpisywania umowy.   

24. Wykonawca za wykonanie usługi konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnoŜenia liczby faktycznie wykonanych konser-
wacji przez odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane 
w formularzu cenowym Wykonawcy. 

25. Za wykonanie usługi naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnoŜenia liczby faktycznie przepracowanych ro-
boczogodzin przez stawkę roboczogodziny zaoferowaną w formularzu cenowym, powięk-
szone o koszt wymienionych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 

26. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych. 
27. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części, poszczególne części zamówienia 

obejmują jedną markę kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 
Część 1    BROTHER  
Część 2    CANON  
Część 3    DEVELOP  
Część 4    GESTETNER  
Część 5    HEWLETT-PACKARD  
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Część 6    LEXMARK  
Część 7    MINOLTA  
Część 8    MITA (KYOCERA  MITA)  
Część 9    NASHUATEC   
Część 10  OCE  
Część 11  OKI  
Część 12  OLIVETTI  
Część 13  PANASONIC  
Część 14  RICOH  
Część 15  SAMSUNG  
Część 16  SELEX  
Część 17  SHARP  
Część 18  TOSHIBA  
Część 19  UTAX  
Część 20  XEROX  

28. Wykonawcy mogą złoŜyć tylko jedną ofertę na  dowolną ilość części zamówienia.  
29. Opis części zamówienia, informacje o typach (modelach), liczbie kserokopiarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych, roku produkcji i miejscu ich uŜytkowania zawiera załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

30. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości  składania ofert wariantowych. 
31. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
32. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
33. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iŜ Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

34. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia (wykonania więk-
szej ilości konserwacji i napraw), spowodowanej zwiększoną eksploatacją  kserokopiarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych, zwiększoną ilością awarii lub zgłoszeniem do serwisowania 
dodatkowych kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, Zamawiający skorzysta z prawa 
opcji w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Prawo opcji obejmuje wszystkie 
części zamówienia. 

35. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykonaniu zamówienia podsta-
wowego w poszczególnych częściach, tj. zrealizowaniu pełnego zakresu zamówienia pod-
stawowego i wykorzystaniu całej kwoty wynagrodzenia umownego przeznaczonej na re-
alizację zamówienia podstawowego w danej części. 

36. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak 
zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.  

 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH W ARUNKÓW  
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi konserwacji i napraw ksero-
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kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marek objętych poszczególnymi częściami za-
mówienia, o łącznej wartości co najmniej równej dla poszczególnych części: 
część 1 BROTHER – 5 700 PLN,                           część 2 CANON – 76 800 PLN,  
część 3 DEVELOP – 4 400 PLN,                           część 4 GESTETNER – 3 600 PLN,  
część 5 HEWLETT-PACKARD – 42 900 PLN,    część 6 LEXMARK – 13 300 PLN,  
część 7 MINOLTA – 21 500 PLN,                         część 8 MITA – 88 600 PLN,  
część 9 NASHUATEC  - 12 500 PLN,                   część 10 OCE – 1 900 PLN,  
część 11 OKI – 11 400 PLN,                                   część 12 OLIVETTI – 5 400 PLN,  
część 13 PANASONIC – 9 500 PLN,                     część 14 RICOH – 7 200 PLN,  
część 15 SAMSUNG – 3 800 PLN,                        część 16 SELEX – 1 600 PLN,  
część 17 SHARP – 10 400 PLN,                             część 18 TOSHIBA – 6 600 PLN,  
część 19 UTAX – 1 300 PLN,                                część 20 XEROX – 20 000 PLN. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpo-
wiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na pod-
stawie złoŜonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje co najmniej 2 oso-
bami w kaŜdej części zamówienia, na którą składają ofertę, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
niezbędne do wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek i urządzeń wie-
lofunkcyjnych marek z tych części;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia – stanowiącego za-
łącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys-
pozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. Ocena spełnienia wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złoŜonych przez Wykonawców w niniejszym postępo-
waniu dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. Wyko-
nawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z postępowania. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykaŜą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele-
nie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną 
wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

 
VI. INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD 
WYKONAWCÓW  

      1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złoŜyć:  
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do   

SIWZ); 
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (za-
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łącznik nr 7 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe wykazane usługi zostały wykonane naleŜycie.  

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacja-
mi na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 
do SIWZ). 

4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy nie-
zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeŜeli 
Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wy-
konania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b usta-
wy Pzp. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-
wienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy 
muszą złoŜyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 

5 do SIWZ; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-

stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert;  
w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 2 ppkt 1 niniejsze-
go rozdziału; 

3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub doku-
menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzają-
ce, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem za-
wierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, ad-
ministracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, ja-
kich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

5. Zaleca się, Ŝeby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złoŜyły w celu wska-
zania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia: 
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsor-

cjum, spółka cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezento-
wania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawar-
cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
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c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegają-
cych się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności go-
spodarczej Wykonawcy. 

4) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złoŜone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; przyjmuje się, Ŝe peł-
nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takŜe pełnomocnictwo do poświadczenia 
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. 

5) Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) kaŜdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia; 
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ, które muszą zostać 

złoŜone na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowa-
nia o udzielenie zamówienia, kaŜdy Wykonawca składa osobno; 

c) łącznie (wspólnie) Wykonawcy mogą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. 
V pkt 1 ppkt 1-4 SIWZ; 

d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2, 3 i 4 SIWZ, które naleŜy zło-
Ŝyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy 
składają wspólnie lub kaŜdy Wykonawca osobno. 

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kaŜdy Wykonawca 
składa osobno lub Wykonawcy składają jedno wspólnie. 

6) Dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez peł-
nomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewyko-
nanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań. 

 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POR OZU-
MIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne in-

formacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną 
oraz za pomocą faksu. W wypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą 
faksu, kaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila 
lub faksu.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania kierowane do Za-
mawiającego przekazywane w formie pisemnej naleŜy kierować na adres: 
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk-Wrzeszcz;  
przekazywane drogą elektroniczną naleŜy kierować na adres: dzp@pg.gda.pl;  
natomiast przekazywane za pomocą faksu naleŜy kierować na numer faksu:  
(58) 347-29-13. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, jednak nie później 
niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyja-
śnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawia-

jący przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie inter-
netowej,  na której udostępniona jest specyfikacja (www.dzp.pg.gda.pl). 

7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpo-
wiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania wątpli-
wości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocz-
nie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie inter-
netowej,  na której udostępniona jest specyfikacja. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają 
się integralną częścią SIWZ i są wiąŜące dla Wykonawców. 

11. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.  

12. JeŜeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o za-
mówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia, przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

13.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Jan Kreft – Dział Zamówień Publicznych, tel.: (58) 348-62-16, w godz. 8:00-15:00. 
Alina Formela – Dział Zamówień Publicznych tel.: (58) 347-24-00, w godz. 8:00-15:00. 

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
2. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą na wniosek Zamawiającego, z 

tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związa-
nia ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego termi-
nu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwią-
zania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orze-
czenia. 

 
X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złoŜona w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności, napisana trwałą i  czytelną techniką. 
2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie za-

łączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre-
ści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpi-

sującej ofertę. 
7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na ję-

zyk polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 
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8.  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 
elektronicznej. 

9. Dokumenty winny być złoŜone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgod-
ność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta” - załącznik nr 2 
do SIWZ, wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ oraz 
niŜej wymienione  oświadczenia i dokumenty: 
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się  o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamó-
wienie); 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą; 

3) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ; 
11. Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy.      

W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako 
osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomoc-
nictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis oso-
by podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
Uwaga : 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyj ąć, Ŝe w kaŜdym przy-
padku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wy-
konawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemoŜliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

13. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu 
są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeŜonych przez Wykonawcę składającego ofertę. 

14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
Wykonawca winien, nie później niŜ w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wąt-
pliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KON-
KURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna 
część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

16. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były złoŜone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych ele-
mentów oferty. 

17. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości pod-
czas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemni-
cy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych prze-
pisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem 
Sądu NajwyŜszego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).  

19. ZłoŜone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
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20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty i 
uczestnictwem w postępowaniu. 

21. Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna 
być podpisana przez kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upowaŜnionego 
przedstawiciela – pełnomocnika. 

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak 
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 

23. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opako-
waniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabez-
pieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno 
być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz 

oraz opisane: „Oferta na usługi konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń 
wielofunkcyjnych uŜytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdań-
skiej – ZP /173/055/U/11. Nie otwierać do dnia 26.05. 20011 r. do godz. 10:30.”  
Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umoŜliwienia niezwłocznego zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złoŜenia 
oferty po terminie. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia opakowań (kopert). 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty naleŜy złoŜyć w Dziale Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło „B”, w pokoju 213 w 
dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w terminie do dnia    
26.05.2011 r. do godziny 10:00. 

2. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) 
o terminie złoŜenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin 
np. wysłania listem poleconym lub złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe zmienić ofertę lub ją wycofać. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygo-
rem niewaŜności.  

4. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i oznaczona tak, 
jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku powiado-
mienia o wycofaniu oferty – opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”. 

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

6. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.05.2011 r., o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicz-
nych Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny 
Skrzydło „B”, w pokoju 213. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (fir-
mę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 
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XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cenę oferty dla poszczególnych części zamówienia naleŜy obliczyć wypełniając odpo-

wiednie części formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ). 
2. Cena oferty jest ceną za zamówienie podstawowe, nie obejmuje zamówienia objętego pra-

wem opcji. 
3. Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
4. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca wszystkie koszty związane z terminowym i prawi-

dłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi określonymi 
przez Zamawiającego w SIWZ, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w tym rów-
nieŜ zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym poda-
tek VAT. 

5. Ceną oferty jest cena podana na formularzu „Oferta”. 
6. Dla wszystkich części zamówienia obowiązują te same zasady obliczenia ceny oferty. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie ceny brutto (z podatkiem VAT) za 

wykonanie konserwacji kserokopiarek w okresie 12 miesięcy (konserwacja raz w kwartale) 
oraz ceny brutto jednej roboczogodziny (stawki roboczogodziny). 

8.  Cenę za konserwację oblicza się następująco: 
1) w kolumnie 4 formularza cenowego Wykonawca wpisuje oferowaną cenę jednostkową 

netto za jednorazową konserwację kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego da-
nego typu, 

2) w kolumnie 5 wpisuje wartość netto konserwacji wszystkich kserokopiarek lub urzą-
dzeń wielofunkcyjnych danego typu obliczoną jako iloczyn liczby sztuk (kol. 3) i ceny 
jednostkowej netto za jednorazową konserwację (kol. 4), 

3) w kolumnie 6 wpisuje wartość netto czterokrotnej konserwacji wszystkich kseroko-
piarek lub urządzeń wielofunkcyjnych danego typu w okresie 12 miesięcy obliczonej 
przez pomnoŜenie wartości z kolumny  5 przez liczbę 4 (cztery), 

4) w kolumnie 7 wpisuje wartość podatku VAT obliczoną z zastosowaniem właściwej 
stawki podatku VAT od wartości z kolumny 6, 

5) w kolumnie 8 wpisuje wartość brutto konserwacji wszystkich kserokopiarek lub urzą-
dzeń wielofunkcyjnych danego typu w okresie 12 miesięcy obliczoną jako sumę warto-
ści z kolumn 6 i 7, 

6) Ceną oferty za konserwację w poszczególnych częściach zamówienia jest suma warto-
ści brutto wszystkich pozycji tych części formularza cenowego, kwota z wiersza „Ra-
zem” w kolumnie 8 w formularzu cenowym. Kwotę tę naleŜy przenieść do formularza 
„Oferta”. 

9. Cenę brutto (stawkę brutto) roboczogodziny Wykonawca oblicza dodając do ceny netto 
(stawki netto), obliczoną z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT, wartość podat-
ku VAT. Cenę brutto (stawkę brutto) roboczogodziny naleŜy przenieść do formularza 
„Oferta”. 

10. Ceny netto i brutto winne być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
11. Podane ceny muszą uwzględniać cały przedmiot zamówienia i muszą być podane w zło-

tych polskich. 
12. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powi-

nien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i termino-
wego wykonania przedmiotu zamówienia. 

13. Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą,  
nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

14. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 
XIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY  I  SPOSÓB OCENY OFER T 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym 
kryterium: cena - 100%, z tym Ŝe: 
1) Cena za konserwację kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w okresie 12 
miesięcy („cena konserwacji”)  – 70%. 
Punkty za „cenę konserwacji” będą obliczane wg następującego wzoru: 
Pck = (Ckn : Ckb) x 70 pkt 
gdzie: 
Pck –  uzyskane punkty przez badaną ofertę za „cenę konserwacji”, 
Ckn –najniŜsza oferowana w ocenianych ofertach „cena konserwacji”,  
Ckb – „cena konserwacji” badanej oferty, 
70 - maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium „cena konserwacji”. 
2) Cena jednej roboczogodziny„cena roboczogodziny”  – 30% 
Punkty za „cenę roboczogodziny” będą obliczane wg następującego wzoru: 
Pcr = (Crn : Crb) x 30 pkt 
gdzie: 
Pcr - uzyskane punkty przez badaną ofertę za „cenę roboczogodziny”, 
Crn - najniŜsza oferowana w ocenianych ofertach „cena roboczogodziny”, 
Crb – „cena roboczogodziny” badanej oferty, 
30 - maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium „ cena roboczogodziny”. 

4. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów (Pck  + Pcr ), spełniająca wymagania SIWZ oraz wymogi ustawy Pzp. 
6. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zo-

stały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy zło-
Ŝyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaofero-
wane w złoŜonych ofertach. 

7. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczą-
cym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowią-
zek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzi-

bę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamiesz-
kania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofer-
tom w kryterium oceny ofert ;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, po-
dając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, po upływie którego moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia pu-
blicznego.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostęp-
nym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępo-
wania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz 
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została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określo-
nymi w rozdz. XIII SIWZ. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wybo-
rze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą 
elektroniczną albo 10 dni jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę sprawie zamówienia publicznego przed upływem ter-
minów określonych w pkt 4, jeŜeli w niniejszym postępowaniu: 

a) zostanie złoŜona tylko jedną ofertę lub 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta oraz nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca.  

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-
niejsza o terminie i miejscu podpisania umowy. 

7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złoŜona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem 
umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć umowę regulującą ich współpracę przy 
realizacji niniejszego zamówienia. 

8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe za-
chodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania. 

9. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

10. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równo-
cześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.  

 
XV. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-
BLICZNEGO 
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stano-

wiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. NaleŜy zapoznać się z treścią umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi Ŝad-

nych zastrzeŜeń co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na formularzu 
„Oferta” . 

 
XVI. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes w uzyskaniu  ni-

niejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp.     

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
3. Koszty związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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5. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp.   
 

 

INTEGRALN Ą CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI SĄ ZAŁĄCZNIKI: 
zał. nr 1 – Wykaz  kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych uŜytkowanych przez jednostki 
                 organizacyjne Politechniki Gdańskiej 
zał. nr 2 – Oferta 
zał. nr 3 – Formularz cenowy 
zał. nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
zał. nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zał. nr 6 – Wzór umowy 
zał. nr 7 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, 
zał. nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
 


