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Rozdział I 
 Zamawiający 

 
Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

www.pg.edu.pl 

NIP 584-020-35-93 REGON 000001620  

Jednostka prowadząca postępowanie:  

Dział Zamówień Publicznych 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.edu.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 

 

Rozdział II  
Tryb udzielenia zamówienia 

 
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.  
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp. 
3.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej 
stronie internetowej Zamawiającego: www.dzp.pg.edu.pl. 
4.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
5.Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

 
Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych  dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej - KOD CPV: 30190000.  
2.Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawy artykułów biurowych  na potrzeby projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską tj.:  
1) kierownik Marzena Grzesiak - projekt Inbets (032812),  
 
tytuł: Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS BSR) 
 
nr umowy: # R051 INBETS BSR of Interreg Baltic Sea Region, Rektor Smulko podpisał 
29.11.2017 
 
2) kierownik projektu Julita Wasilczuk - projekt Snowman (032853); 
 
tytuł: Supporting non-technological innovation in owner – manager manufacturing SMEs through 
increased capacity of business intermediaries - SNOwMAN 
 
nr umowy: #R053 SNOwMan BSR of Interreg Baltic Sea Region, Rektor Smulko podpisał 
30.01.2018 
 
oba projekty z Interregu finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
3) “Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”. Źródło finansowania EFS, Program 
Operacyjny Wiedza edukacja Rozwoj. Działanie 3.1, Priorytet III, nr umowy POWR.03.01.00-00-
B027/15, zawarta w dniu 1.07.2016r. 
 

     3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe liczby artykułów biurowych  zawiera 
formularz rzeczowo-cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ . 

 

http://www.pg.edu.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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4.Liczby wskazane w formularzu rzeczowo-cenowym są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w 
celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj.: w liczbach podanych w formularzu 
rzeczowo-cenowym, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego 
tytułu. 
5.Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry 
i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 2 formularza rzeczowo – cenowego. 
6.Wszystkie artykuły, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać 
stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. 
7.Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wyroby będące przedmiotem 
niniejszej umowy z wyłączeniem pozycji formularza rzeczowo – cenowego w których wymóg 
okresu gwarancji jest dłuższy niż 12 msc tj:  pozycje 60,61,62,69,71,72,73 – 10 lat, pozycje 672, 
686, 687 – 2 lata , pozycje 67, 70, 677, 678 – 3 lata. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia w okresie wykonania umowy jak i w okresie trwania gwarancji. 
b. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 
c. Wymagane jest dołożenie wszelkiej staranności w realizacji zamówienia. 
d. Ustalenia i decyzje, dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez     
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 9. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie 
powierzy  podwykonawcom. 
10.W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność  wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania. 
11.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1   pkt  7 ustawy Pzp. 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wcześniejszego wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego w zależności co pierwsze nastąpi. 

Termin realizacji zamówienia jednostkowego maksymalnie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.  

 

Rozdział V 
Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
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zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 
1) ustawy Pzp. 

3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykluczy z postępowania Wykonawcę,  w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); oraz Wykonawcę  który 
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 uPzp, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

         Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne oraz 
Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 
4 niniejszego rozdziału. 

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 

7. Poleganie na zasobach innych podmiotów.  
a) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

c)    Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
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4) informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

d) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 

do realizacji których zdolności te są wymagane.  

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7 ppkt a nin. rozdz., 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

        zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o 
których mowa w ust. 1 ppkt 1.2 lit. c. nin. rozdz.  

8.    Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3. rozdz. VI SIWZ. 

Rozdział VI 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr     
1 do SIWZ oraz formularz rzeczowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie           

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. Informacje zawarte w 

JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

       Sporządzenie JEDZ-a 

3.  JEDZ, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.  

JEDZ  w wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I; zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z specyfikacją jako załącznik nr 3 do 
specyfikacji.  

Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II sekcja A, B, C, D, III sekcja A, B, C, D, 
IV sekcja α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji oraz VI.  

Instrukcja wypełniania JEDZ-a jest dostępna pod poniższym adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem JEDZ jest dostępny w formie narzędzia 
elektronicznego: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/  

Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:  

  pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać na 
komputerze,  

  następnie należy otworzyć stronę 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl,  

  wskazujemy, że jesteśmy wykonawcą,  

  wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD,  

  przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony zamawiającego plik                 
z rozszerzeniem XML,  

  następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym 
(EXPORTUJ).  

4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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5.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy                
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                     
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia.  

5.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                  
w postępowaniu, złożył JEDZ-e dotyczące tych podwykonawców.  

6.  Wykonawca może wykorzystać w JEDZ-u nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ-u 
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Przesyłanie JEDZ-a 

7.  W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym 

że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie                   

w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

8. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest ESP 
Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP.  
 

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

9. JEDZ należy przesłać na adres skrzynki: /politechnikagdanska/SkrytkaESP  
10. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx,.odt. 
11. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności w jednym z ww. formatów. 

12. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie                
z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1579). 

13. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 
7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

14. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

15. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres skrzynki ePUAP w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert W treści przesłanej 
wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz 
nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. DZP 
ZP/83/055/D/18 JEDZ do oferty … - należy wskazać nazwę Wykonawcy albo dowolne 
oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy).   

16. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 
17. Datą przesłania JEDZ będzie UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia) nadane przez 

platformę ePUAP.  
18. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie              
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w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

19. Instrukcja dla Wykonawców – ePUAP dot. przesyłania JEDZ-a stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

Ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w jednolitym 
dokumencie  

20. Zamawiający wymaga aby wykonawca w części IV: Kryteria kwalifikacji ograniczył się do 

wypełnienia jedynie sekcji α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 

kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ 

dotyczącej kryteriów kwalifikacji. Takie ogólne oświadczenie o spełnianiu wszystkich 

wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym 

potwierdzeniu spełniania warunków udziału  w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy. 

     Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, 
warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona co do zasady na 
zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane  przez wykonawcę, 
którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy 
Pzp). 

21. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, do oferty należy dołączyć 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczącego każdego z podmiotów (w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) oraz dokumenty, z których będzie 
wynikało zobowiązanie poszczególnych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Dokument zobowiązania powinien zawierać w szczególności:  
1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
22. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że 
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 
poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

23. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z JEDZ, do 
oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 

24. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niż pieniądz. 

25. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub 
którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, 
chyba, że pomimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

26. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

27. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

28. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, wskazanych w rozdziale VII SIWZ. 

29. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Wykonawca 
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w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

30. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w rozdz. VI ust. 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

31. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ. 

32. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział VII 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca,  

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10  dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu że oferowane dostawy spełniając 
wymagania Zamawiającego : 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy -  w przypadku jeżeli Wykonawca 
nie poda w części III sekcji C JEDZ adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub 
organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji; 

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 
21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
– ( wzór oświadczenia – zał. nr 6 do SIWZ) 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ( wzór oświadczenia – zał. nr 7 do SIWZ)  
5) Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 2 w Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania 
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich 
wymaganych parametrów techniczno-użytkowych  przez oferowane produkty w następujących 
pozycjach formularza rzeczowo-cenowego:  
 
poz.1, Cienkopis grubość linii pisania  0,4 mm, - 1088 szt.     
poz.2, Cienkopis kulkowy  - 2000 szt. 
poz.5, Długopis automatyczny  - 3074 szt.  
poz.6, Długopis automatyczny, olejowy z wymiennym wkładem 0,21 – 2726 szt.    
poz.8, Długopis żelowy 0,25  - 3000 szt.  
poz.9, Automatyczny długopis żelowy 0,32  - 2231 szt.   
poz.10, Długopis żelowy 0,7 – 1427 szt.  
poz.32, Markery okrągła końcówka, - 1213 szt. 
poz.33, Markery permanentny dwustronny- 1317 szt.  
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poz.42, Zakreślacz tekstu - 3937 szt.  
poz.58, Korektor w taśmie z wymienną kasetą – 934 szt.     
poz.60, Dziurkacz  metalowy – 404 szt.       
poz.69, Zszywacz  biurowy   -  472 szt.  
poz.92, Gumka ołówkowa mini  - 800 szt.   
poz.272, Zakładki indeksujące – 926 szt.  
poz.273  Zakładki indeksujące foliowe – 1227 szt.      
poz.438, Karteczki samoprzylepne wym. 76x127 mm- 2500 szt.   
poz.439, Karteczki samoprzylepne  wym. 76x76 mm- 4200 szt.    
poz.440, Karteczki samoprzylepne  wym. 51x76 mm -  2500 szt.  
poz.523, Klej w sztyfcie 35g – 1000 szt.   
poz.531, Taśma klejąca mleczno-biała – 900szt.   
poz.661, Kalkulator  z drukarką, - 15 szt.    
poz.662, Kalkulator biurowy  elektroniczny, 12-pozycyjny – 50 szt.  
poz.665, Kalkulator 10-pozycyjny wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia – 60 szt.  
poz.672, Laminator A3+ - 5 szt.     
poz.673, Laminator biurowy A4 – 5 szt.     
poz.675, NISZCZARKA – 10 szt.    
poz.676, NISZCZARKA – 90 szt.   
poz.677, NISZCZARKA – 10 szt. 
poz.678  NISZCZARKA – 10 szt. 
poz.679  Niszczarka Mobilny model – 1 szt.  
poz.680 Termobindownica A4 – 5 szt.       
  
a) Dokumenty mogą mieć formę  specyfikacji technicznych udostępnianych  przez 
producentów/dystrybutorów artykułów biurowych, karty produktu albo karty katalogowe produktu 
wystawione przez producenta/dystrybutora. Dokumentacja  musi potwierdzać spełnianie  przez 
oferowane dostawy wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów 
wyspecyfikowanych w formularzu rzeczowo-cenowym –załącznik nr 2 .     
b) Specyfikacje techniczne lub inne dokumenty  ponadto muszą zawierać nazwę producenta 
zaoferowanego sprzętu oraz model lub typ lub numer katalogowy  lub  inne dane 
identyfikujące produkt u producenta, oraz wskazywać pozycję formularza rzeczowo-cenowego 
której dotyczą.    

2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, tj.: 

1) pkt.2) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 
ustawy,  

2) pkt.1)  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

        a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

     3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) lit. a), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 pkt. 1) i 2) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 2 pkt. 3) stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), w 
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje 
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

 

Rozdział VIII 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI i VII niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
Budynek Główny Gmach B pok. 213, z dopiskiem na kopercie: „Sukcesywna dostawa artykułów 
biurowych dla jednostek organizacyjnych PG nr ZP/83/055/D/18”  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: dzp@pg.edu.pl ,  lub faksem na nr 58 347 29 13. 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 

otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi 

o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: dzp@pg.edu.pl) w formie 

edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

8. W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej. 

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji 

których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w 

oryginale. 

11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

mailto:dzp@pg.edu.pl
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dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6  dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w rozdz. VIII. 15 niniejszej SIWZ. 

17. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych 
odpowiedzi,  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenia Zamawiającego. 

18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

19. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami Marcin 
Kasperowicz– pracownik Działu Zamówień Publicznych – e-mail: dzp@pg.edu.pl , fax. 58-347-
29-13. 

 
Rozdział IX 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert zabezpieczyć swoją ofertę 

wadium w wysokości: 40 000 PLN 

 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z   
    tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument 
ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta   
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 
zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego,  
6) być nieodwołalny 
7) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Politechniki Gdańskiej: 
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 

Bank Millennium S.A. 
z dopiskiem: „Wadium do przetargu: „Dostawa artykułów biurowych dla jednostek 
organizacyjnych PG nr ZP/83/055/D/18”  
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5.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 
taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
6.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium 

należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach B, wysoki 

parter) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk z dopiskiem „Wadium do Dostawa artykułów biurowych  dla jednostek 

organizacyjnych PG nr ZP/83/055/D/18””. 

7.Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5, Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument najpóźniej w terminie 

składania ofert. 

8.Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia 

gwarancji albo przelew lub jego kserokopia). 

9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 

ust. 4a Pzp, 

10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.Na pisemny wniosek, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium 

musi być podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
14.W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 

15.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej 

formie na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

16.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 

1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.17. 

17.Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

18. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 15 i 16 zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z 
art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 

19. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
Rozdział X 

Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
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ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
 

Rozdział XI 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do SIWZ, dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryteriach oceny ofert opisanych w 
rozdziale XIV SIWZ, 
2) Formularz rzeczowo cenowy - wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ, 
3) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI i VII niniejszej SIWZ poza  dokumentami 
wymaganymi do złożenia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 
4) Dokumenty wymagane na  potwierdzenie spełniania  poza cenowych kryteriów  oceny ofert,  
5) pełnomocnictwa. 
2.Wymagania podstawowe: 
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
2) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony 
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z treści dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby, 
3) jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię 
stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 
4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę   
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ, 
5) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby, 
6) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, 
7) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 3. Forma oferty: 

1) ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, ściśle wg wzorów 
druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski, 
2) ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem 
lub nieścieralnym atramentem), 
3) zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane, 
4) załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, 
5) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane.  
6) formularz „Oferta”, oświadczenia Wykonawcy, oraz zobowiązania innych podmiotów, o których 
mowa w art. 22a ust. 2 ustawy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) 
należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty 
wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii.  
7) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 
8) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 
klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno 
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 



 

Oznaczenie sprawy: ZP/83/055/D/18 
 

 
14 

 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), Jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby 
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, 

        4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503): 
1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.   
2) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie 
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności, 
3) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
4) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do 
oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając, 
5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty, 
5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka 
spełniać musi następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w 
szczególności: 
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich 
Pełnomocnika. 
2) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
składa JEDZ. 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 
dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą ich współpracę.  

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. jednolity dokument (JEDZ), oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 
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7) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w 
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

8) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w ust. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o 
zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady 
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich 
granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 
23 ustawy. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie 
reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, 
lecz tylko jeden z nich. 

9) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta 
zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. 

10) obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo 
stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od 
małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 
 

Rozdział XII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 
dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w 
terminie do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10:30  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 
Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 213. 
2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty 
tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 
Oferta w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek 
organizacyjnych PG nr ZP/83/055/D/18”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.05.2018 godz. 11:00. 
4.Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
5.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty. 
Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo złożone oferty (złożonej w innym miejscu niż jest to 
wymagane) lub nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas 
rejestracji i w toku dalszego procedowania. 
6.Ofertę złożoną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
7.Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne 
powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert.  
8. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty 
otrzymania prawidłowo złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty. 
9. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 
10.Koperty (paczki) oznaczone ZMIANA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one 
dołączone do oferty. 
11.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 29.05.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Politechnika Gdańska, skrzydło B Gmachu Głównego, II piętro, pokój nr 210  ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk 
12.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
13.Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika 
Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia publicznego, warunków gwarancji i płatności zawartych w ofercie. 
14. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
www.dzp.pg.edu.pl informacje dotyczące: 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

15.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
16.Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 
1) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do 
protokołu, wraz z określeniem sposobu udostępnienia, 
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i 
sposób udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje wnioskodawcę. 
 

Rozdział XIII 
Opis sposobu obliczenia ceny  

 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, w tym również koszty 
związane z dostarczeniem oferowanych produktów do siedziby Zamawiającego. 
2. Cenę oferty oblicza się na podstawie formularza rzeczowo-cenowego sporządzonego wg 
załącznika nr 2 do SIWZ uwzględniając właściwą stawkę podatku VAT. 
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych - liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. 
4. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod 
rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu 
ewentualnych upustów, nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji 
ceny. 
5. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2015r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5  niniejszego 
Rozdziału, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 
 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek  od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 
5 niniejszego Rozdziału. 
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
8. Nie przewiduje się możliwości zmiany wysokości cen zaproponowanych przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
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9. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na 
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla 
porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny 
takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy 
odrębnych przepisów. 
10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu rzeczowo-cenowym i na 
druku „Formularz ofertowy”. 
 

 
 

Rozdział XIV 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 

 

Lp. Rodzaj kryterium Liczba punktów 

1. Cena 60 

2. 

Jakość/Funkcjonalność 
 

Poz. 26 Markery  do białych tablic sucho ścieralnych       
Poz. 27 Zestaw: 4 Markery do tablic sucho ścieralnych z gąbką 
Poz. 55 Korektor w piórze 12 ml 
 

22 

3. 

Jakość/Grubość koszulki 

Poz. 115 - Koszulki groszkowe z folii  polipropylenowej  A4          
Poz. 116 - Koszulki groszkowe z folii  polipropylenowej  A5 
Poz. 117 - Koszulki krystaliczne z folii polipropylenowej  A4 
 

18 

 

1) Cena  – 60 %  
 
Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
 

𝐏𝐜 =
𝐂𝐧

𝐂𝐛
 x 60 

 
gdzie: 
Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”, 
Cn – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena brutto oferty badanej, 
60 – waga kryterium.  

 

2) Jakość/Funkcjonalność  – 22 %  
 
Poz. 26 Markery  do białych tablic sucho ścieralnych       

Poz. 27 Komplet: 4 Markery do tablic sucho ścieralnych z gąbką (0 – 12 pkt.) 
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Funkcjonalność – 
sposób dozowania 

tuszu 

Oceniany parametr 

Poz. 26 Markery  do 

białych tablic sucho 

ścieralnych       

Liczba punktów 

Poz. 27 Zestaw: 4 
Markery do tablic 
sucho ścieralnych z 
gąbką 
 
Liczba punktów 

sączek 0 0 

tłoczek dozujący tusz 6 6 

 

Poz. 55 Korektor w piórze 12 ml (0 – 10 pkt.) 

funkcjonalność 

Oceniany parametr 
Liczba punktów 

końcówka kulkowa 0 

końcówka zaworkowa 10 

 

Ocena  w kryterium jakość/funkcjonalność  dokonana będzie na podstawie złożonej wraz z ofertą 
informacji w formie  karty katalogowej/opisu  produktu pochodzącej/go od 
producenta/dystrybutora zaoferowanych markerów do tablic suchościeralnych w pozycjach 26,27 
oraz korektora w piórze  w pozycji 55 formularza rzeczowo-cenowego  potwierdzającego posiadanie 
przez produkt dodatkowo punktowanych parametrów oraz spełnianie pozostałych nie punktowanych.  
Zaoferowanie produktów  z parametrami wymaganymi/podstawowymi ( sączek i końcówka 
kulkowa) nie powoduje odrzucenia oferty skutkuje  jedynie nie przyznaniem dodatkowych 
punktów.  

Dokumenty i specyfikacje techniczne ponadto muszą zawierać nazwę producenta zaoferowanego 
sprzętu oraz model lub typ lub numer katalogowy  lub  inne dane identyfikujące produkt u producenta, 
oraz wskazywać pozycję formularza rzeczowo-cenowego której dotyczą. 

Zamawiający informuje, że w przypadku powyższych dokumentów nie ma zastosowania art. 26 ust 3 
ustawy Pzp. 

3) Jakość/Grubość koszulki  

Punktacja: 0 – 18 pkt.   

Poz. 115 - Koszulki groszkowe z folii  polipropylenowej  A4          
Poz. 116 - Koszulki groszkowe z folii  polipropylenowej  A5 
Poz. 117 - Koszulki krystaliczne z folii polipropylenowej  A4 

 

Parametr Wartość wynikająca z 
karty charakterystyki 

produktu 

Poz. 115 - 
Koszulki 
groszkowe z folii  
polipropylenowej  
A4          
 

Poz. 116 - Koszulki 
groszkowe z folii  
polipropylenowej  
A5 

 

Poz. 117 - 
Koszulki 
krystaliczne z 
folii 
polipropylenowej  
A4 
 

Grubość 
koszulki 

40 mic. 
0 
 

0 
0 

41-45 mic. 
2 
 

2 
1 

46-50 mic. 
6 6 

3 

51 - 55 mic. 
X 
 

x 
6 

 

Ocena  w kryterium jakość/grubość koszulki  dokonana będzie na podstawie złożonej wraz z ofertą 
informacji w formie  karty katalogowej/opisu  produktu pochodzącej/go od 



 

Oznaczenie sprawy: ZP/83/055/D/18 
 

 
19 

 

producenta/dystrybutora zaoferowanych koszulek  w pozycjach 115, 116,117 formularza rzeczowo-
cenowego  potwierdzającego posiadanie przez produkt dodatkowo punktowanych większych grubości 
wyrażonych w micronach oraz spełnianie pozostałych nie punktowanych.  Zaoferowanie koszulek o 
grubości wymaganej/podstawowej 40 micronów nie powoduje odrzucenia oferty skutkuje jedynie nie 
przyznaniem dodatkowych punktów.  

Dokumenty i specyfikacje techniczne ponadto muszą zawierać nazwę producenta zaoferowanego 

sprzętu oraz model lub typ lub numer katalogowy  lub  inne dane identyfikujące produkt u producenta, 

oraz wskazywać pozycję formularza rzeczowo-cenowego której dotyczą. 

Zamawiający informuje, że w przypadku powyższych dokumentów nie ma zastosowania art. 26 ust 3 

ustawy Pzp. 

    

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniej ofertę spełniającą 

wszystkie warunki i wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze 

umowy, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za 

wszystkie kryteria oceny ofert, obliczony według wzoru: 

 
 

L = Pc + Pjf + Pjg  
 
gdzie:  
a) Pc - liczba punktów w kryterium cena,  
b) Pjf- liczba punktów w kryterium jakość/funkcjonalność, 
c) Pjg – liczba punktów w kryterium jakość/grubość koszulek  
 
 
6) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  
7) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert 

niepodlegających odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
punktów  
w kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę  
z najniższą ceną.  

8) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

 

 
Rozdział XV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do: 

1) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
2) wskazania osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z 
realizacją umowy. 

2.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach 
związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 
3.Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować 
konsekwencjami określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp. 
4. Zawarta umowa będzie jawna. 

 
Rozdział XVI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział XVII 
Zawieranie umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia wg zał. nr 5 do SIWZ. 
2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą 
elektroniczną, 
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 - 
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
5. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian 
istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 
Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest: 

a) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie zostanie wykorzystana wartość 

umowy brutto istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku 

strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji 

zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty uzgodnionej przez 

Strony, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy.  

b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy asortyment wskazany w załączniku nr  2  do umowy 

zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia producenta o zaistnieniu takiej okoliczności i zastąpiony będzie innym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, o nie gorszych parametrach, nie wyższej cenie, 

c) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

d) zmiany wysokości ceny określonej w § 3 ust. 1  Umowy dopuszczalna jest w następujących 

przypadkach: 

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług, 

-zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 
zmiany, o której mowa wyżej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w 
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie 
umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 



 

Oznaczenie sprawy: ZP/83/055/D/18 
 

 
21 

 

świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy,  
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,  
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z 
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa wyżej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 
- jeżeli zmiany określone wyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 5 lit. a) – c)  
obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, które w dniu zmiany odpowiednio  stawki VAT, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
jeszcze nie wykonano. 
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a) – c) niniejszego paragrafu 
na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 Umowy, należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych, wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 2 pkt. 5 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a jedynie wartość wynagrodzenia 
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, 
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 5 
lit. b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 
wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia  
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i 
odebranej części umowy. 
 

Rozdział XVIII 
Pouczenia o środkach ochrony prawnej 

1.Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 
przedmiotowego 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: odwołanie i skarga do Sądu. 
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie 
określonym w art. 182 ustawy. 
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

 
Rozdział XIX 

Podwykonawstwo 
 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite 
dokumenty dotyczące podwykonawców. 
 

Rozdział XX 
Dopuszczalność składania ofert częściowych i wariantowych 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

Rozdział XXI 
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia 
 

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 
 

                                                           Rozdział XXII 

                                                             Załączniki 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załączniki nr 2 – Formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 3 – Jednolity  Europejski Dokument Zamówienia –edytowalny do wykorzystania w formie 

elektronicznej  

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załączniki nr 5 – Wzór umowy 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne.  

Załącznik nr 8 -  Instrukcja dla Wykonawców – ePUAP dot. przesyłania JEDZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

………………………………. 

 (pieczątka Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla 

jednostek organizacyjnych PG” 

 

 

my niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………….……………..... 

 

………………………………………………………………………..……………………………....…………… 

(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

 

Adres 

 

REGON 

 

NIP 

Nr telefonu 

 

Nr faksu 

e-mail do kontaktu:  

 

Nazwa banku i nr rachunku, kod SWIFT na który należy zwrócić wadium  

(dot. wadium w pieniądzu) 

 

hasło dostępu do pliku JEDZ 

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

inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 

wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ 

…………………................................................................................................................................. 

…………………................................................................................................................................. 

 

1. Cena oferty 

Oświadczamy, że składamy ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia, który spełnia wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ za cenę brutto:  
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………………………………. Słownie : ……………………………………………………… PLN 

 

 

zgodnie z Formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

 

 

 

 

Uwaga!  

 

*Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub 

w krajach trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). 

Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ, jak również w nim 

nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie 

opłaty, cło, zysk, narzuty, ewentualne upusty, koszty transportu, do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

 

2. Oświadczamy, że wadium za oferowany przedmiot zamówienia o wartości ………………….. zł –  

wnieśliśmy w dniu......................................... 

w formie …………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz załącznikami i nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zamówienie jednostkowe zrealizujemy w terminie do 3 dni roboczych.  
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 
7. Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy przez 24 

miesięcy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego.  
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 

60 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Oświadczamy, że udzielamy 12- miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia z 

wyjątkiem pozycji na który oferujemy dłuższy okres gwarancji to jest w pozycjach: 
60,61,62,69,71,72,73 – 10 lat, pozycjach 672, 686, 687 – 2 lata , pozycjach 67, 70, 677, 678 – 3 
lata. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
       

1) ……………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………. 

 

…..............., dnia …...............2018 r.  

 

 

 
 …….................................................. 

                                                                           (podpis własnoręczny osoby(osób) 
 uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 077-170998 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Politechnika Gdańska 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: Dostawa artykułów biurowych   
dla jednostek organizacyjnych Politechniki 
gdańskiej . 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów 
biurowych dla jednostek organizacyjnych 
Politechniki Gdańskiej. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

ZP/83/055/D/18 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

                                                 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

                                                 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze Odpowiedź: 

                                                 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 

Oznaczenie sprawy: ZP/83/055/D/18 
 

 
33 

 

wyłącznie krajowym 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień  

                                                 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

[……] 

                                                 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 

                                                 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

……………………………….  

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O 

TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa  

artykułów biurowych  dla jednostek organizacyjnych PG” 

 
 

 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   
 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

2.  

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

*tabelę powielić w razie konieczności  

 

 

 ……………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby(osób) 

 uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 

3. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 ……………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby(osób) 

 uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) 

 

UWAGA !!! 

Wykonawca składa informację  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                   WZÓR UMOWY 
                                                   do  ZP/83/055/D/18 
 

zawarta w dniu ................................ r.  w Gdańsku 
pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
NIP: 584-020–35-93, REGON: 000001620 
 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:  
Mariusza Milera – z-cę  Kanclerza ds. Infrastruktury Technicznej PG zwaną dalej  
 
„Zamawiającym”  
 
a  
 
………………………………………. ul. ………………………………………….., ………-……… 
…………………. 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………… 
posiadającym REGON: ……………………… i NIP:…………………….,  
 
reprezentowanym przez: ……………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zawarto umowę treści następującej: 

 
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych  dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., z 
formularzem rzeczowo-cenowym (załącznik nr ….. do umowy) i wykazem jednostek 
organizacyjnych (załącznik nr …. do umowy), stanowiącymi integralną część umowy w czasie 
obowiązywania umowy.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi określa załącznik nr …. 
do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że:  
1) posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy, 
2) dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania techniczne, a w szczególności: 

a) odpowiada wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu umowy, 
b) jest fabrycznie nowy, 
c) pochodzący z bieżącej produkcji 
d) jest wolny od wad i praw osób trzecich, 
e) jest wysokiej jakości, 

f) posiada stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do 

obrotu handlowego, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa. 
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§ 2 
WARUNKI REALIZACJI 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych 
Zamawiającego przekazywanych przez niego drogą elektroniczną lub faxem przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

2. Wielkość każdorazowej dostawy wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób 
uprawnionych przez Zamawiającego. W przypadku zmiany którejkolwiek z osób 
uprawnionych, Zmawiający powiadomi o zmianie Wykonawcę za pomocą poczty 
elektronicznej. Zmiana osób uprawnionych nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Wykonawca wyznacza adres do składania zamówień przez Zamawiającego: 
 e-mail: ………………………………………. 
 faks: ……………………………………….. 

4. Pracownicy odpowiedzialni za realizację przedmiotu umowy w danej jednostce organizacyjnej 
składają wnioski zakupowe w systemie eKwestura (Teta).  Wnioski zakupowe 
po zatwierdzeniu ……………………………….. (pracownik Działu Gospodarczego) przesyła do 
realizacji przez Wykonawcę. 

5. Odbioru dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu umowy przez Wykonawcę dokonywać 
będą pracownicy Zamawiającego, każdorazowo wskazani na formularzu zamówienia. 
Potwierdzenie odbioru dostawy nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru  
w zakresie liczbowym i asortymentowym – załącznik nr …… do umowy. 

6. Termin realizacji zamówień częściowych od momentu zgłoszenia do momentu odbioru 
w jednostkach organizacyjnych wynosi do 3 dni roboczych Zamawiającego.  

7. Dostawy przedmiotu umowy muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00, w dni robocze Zamawiającego. 

8. Załadunek, transport oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanego w zamówieniu 
pomieszczenia należy do obowiązków Wykonawcy, którego koszt jest wliczony w cenę oferty. 
Wykonawcę obciążają również koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych czy 
reklamacyjnych. 

9. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowym opakowaniu, 
bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zagubiony 
asortyment. 

11. Jednostki organizacyjne znajdują się w Gdańsku m.in.  przy ulicach: G. Narutowicza, 
Siedlicka, R. Traugutta, S. Wyspiańskiego, Do Studzienki, K. Leczkowa, J. Chodkiewicza, J. 
Sobieskiego, al. Zwycięstwa a także w Sopocie przy ulicy E. Plater. 

12. Nazwy oraz indeksy dostarczonych artykułów biurowych objętego przedmiotem umowy 
wyszczególnione na fakturze muszą być zgodne z nazwami oraz indeksami zamieszczonymi 
w  formularzu rzeczowo – cenowym. Ponadto nazwa, parametry techniczne oraz wartość 
przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą 
Wykonawcy. W szczególności Zamawiający zobowiązany jest dostarczać przez cały okres 
umowy produkty tych producentów i tych modeli, które zostały wskazane w złożonych 
dokumentach na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań 
Zamawiającego oraz w dokumentach potwierdzających spełnienie poza cenowych kryteriów 
oceny ofert.  

13. Faktury należy wystawiać na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej wymienionej każdorazowo w formularzu zamówienia (adres dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych  - ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk). 

14. Zamawiający wskazuje ……………………………………………………………, 
tel.: …………………….. email ………………………………….. jako osobę do bieżących 
kontaktów  
z Wykonawcą. 

15. Wykonawca wskazuje …………………………………………………………,  
tel. ………………………, email ………………………………….. jako osobę do bieżących 
kontaktów z Zamawiającym. 

16. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmiany 
liczby sztuk w asortymencie zamawianego papieru kserograficznego/artykułów biurowych, tzn. 
zwiększenie liczby danej pozycji formularza rzeczowo – cenowego z zastrzeżeniem, że 
dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia ceny umowy. 
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  § 3 
CENA I FINANSOWANIE 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę ………………………………… zł brutto, 
    słownie: …………………………………………………………………………………… 
2. Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 

wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy, które zostały określone w SIWZ. 

3. Ilości wskazane w SIWZ mają charakter szacowany i Zamawiającemu przysługuje prawo do 
niezrealizowania ich w całości, a Wykonawcy nie będzie wówczas przysługiwało żadne 
roszczenie z tego tytułu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za papier kserograficzny/artykuły biurowe 
zamówiony i pobrany, za cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych 
w ofercie Wykonawcy. 

5. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie  faktur częściowych, 
wystawionych prawidłowo, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy. 

6. Zapłata za dostarczoną i odebraną partię przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia reklamacji 
przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej wadliwy przedmiot umowy ulega 
wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności,  także o okres 
biegnący dalej do dnia dostawy przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca winien wystawić  
wówczas fakturę korygującą. 

7. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 3 ust.1 
niniejszej umowy, to umowa wygasa. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych 

(PLN). 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie przez okres 
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 
niniejszej umowy. 

 
§ 5 

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wyroby będące 

przedmiotem niniejszej umowy z wyłączeniem pozycji formularza rzeczowo – cenowego w 
których wymóg okresu gwarancji jest dłuższy niż 12 msc tj:  pozycje 60,61,62,69,71,72,73 – 
10 lat, pozycje 672, 686, 687 – 2 lata , pozycje 67, 70, 677, 678 – 3 lata. Okres gwarancji 
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta. 

3. W przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać wymiany 
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, co Wykonawca zobowiązany jest wykonać  
w ciągu 2 dni roboczych Zamawiającego od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu 
wady. 

4. W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy jest niezgodna w zakresie ilościowym ze 
złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
brakującą część przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych Zamawiającego od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu braku. 

5. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, odpowiedzialni za realizację umowy w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, zobowiązani są niezwłocznie 
zawiadomić Wykonawcę, drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………………………. 
,o ujawnionych wadach wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić, w ten sam sposób, na adres wskazany  
w zawiadomieniu, przyjęcie zawiadomienia. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 24 
godzin od chwili przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego jest równoznaczny z 
przyjęciem i uznaniem zasadności zawiadomienia przez Wykonawcę. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy inny niż 
zamówiony, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, w sposób opisany w ust. 5 
niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować dostawę, zgodnie ze złożonym zamówieniem przez 
Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych Zamawiającego, od dnia przyjęcia zawiadomienia 
lub upływu terminu, w ciągu którego Wykonawca zobowiązany był potwierdzić otrzymane 
zawiadomienie, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz odbioru dostarczonego 
niezgodnie ze złożonym zamówieniem. 

8. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko związane ze świadczeniem 
obowiązków gwarancyjnych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

 
§ 6  

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za  każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu partii umowy, zgodnie § 2 ust. 6 umowy - w wysokości  

50 zł, 
2) za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu obowiązków gwarancyjnych,  o których mowa  

w § 5 ust. 3 lub ust. 4 lub ust. 7 umowy - w wysokości 50 zł za każde zdarzenie; 
3) Za dostarczenie artykułów biurowych, innych niż zaoferowane w pozycjach formularza rzeczowo-

cenowego których dotyczą kryteria oceny i które są wskazane na dokumentach potwierdzających 
spełnienie tych kryteriów tj: artykułów innej marki, innego producenta/ dystrybutora/importera i/lub 
innego modelu/typu niż artykuły zaoferowane - 50 zł za każdą niezgodną dostawę. 

4) Za dostarczenie artykułów biurowych, innych  niż zaoferowane w pozycjach formularza 
rzeczowo-cenowego których dotyczył wymóg złożenia dokumentów potwierdzających, że 
oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego  tj.:  innej marki, innego  producenta/ 
dystrybutora/importera i/lub innego modelu/typu niż wskazany i zaoferowany  - 50 zł za każdą 
niezgodną dostawę 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej 
umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie 
karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli 
jest to wywołane „siłą wyższą”, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, którego zaistnienie leży poza 
kontrolą i zasięgiem stron umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub  pomimo 
trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie 
wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.  

 
§ 7 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest: 

1) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie zostanie wykorzystana wartość umowy 
brutto istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą 
zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie 
odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty uzgodnionej przez Strony, jednak nie dłużej 
niż o 12 miesięcy.  

2) w przypadku, gdy po zawarciu umowy asortyment wskazany w załączniku nr  2   do umowy i w 
szczególności dokumentach dołączonych do oferty  na potwierdzenie spełniania kryteriów oceny 
ofert lub złożonych na potwierdzenie , że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego 
zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
producenta o zaistnieniu takiej okoliczności i zastąpiony będzie innym, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, o nie gorszych parametrach, nie wyższej cenie, 
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3) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

4) zmiany wysokości ceny określonej w § 3 ust. 1  Umowy dopuszczalna jest w następujących 
przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, 
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 
przypadku zmiany, o której mowa wyżej. 

 Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie 
umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 
świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy,  

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,  
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
wyżej. 

 Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

 - jeżeli zmiany określone wyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 5 lit. a) – 
c)  obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, które w dniu zmiany odpowiednio  stawki 
VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a) – c) niniejszego 
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 Umowy, należy do 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych, wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a jedynie wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 
5 lit. b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego  uprzedniej pisemnej 
zgody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 

5. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Strony wiążą warunki i postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia jej złożenia  oraz 
SIWZ na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych 
Politechniki Gdańskiej. 

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. SIWZ 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Protokół odbioru 
4. Wykaz jednostek organizacyjnych  
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Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla jednostek 

organizacyjnych PG” 

 
oświadczam (oświadczamy), że: 

1) nie wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne;* 

2) wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;* 

załączam (załączamy) następujące dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności:* 

a) ……………………………………………………………………………………. , 

b) ……………………………………………………………………………………. , 

c) ……………………………………………………………………………………. , 

d) ……………………………………………………………………………………. , 

 

* - niepotrzebne skreślić 

   .........................., dn. ......................... 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych  dla jednostek 

organizacyjnych PG” 

 

 

oświadczam (oświadczamy), że: 

1) nie orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.* 

2) orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy tytułem środka 

zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.* 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

   .........................., dn. ......................... 

 

 

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

    (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
      do reprezentowania Wykonawcy) 


