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Spis Tres ci  
 
Rozdział I 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
2. Tryb udzielenia zamo wienia. 
3. Opis przedmiotu zamo wienia. 
4. Termin i miejsce realizacji zamo wienia. 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
6. Wykaz os wiadczen  i dokumento w, potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz składaniu ofert, 

przekazywania os wiadczen  lub dokumento w, a takz e wykaz oso b uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 
9. Termin związania ofertą. 
10. Opis sposobu przygotowania oferty. 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
13. Opis kryterio w, kto rymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryterio w oraz sposobu oceny ofert. 
14. Informacje o formalnos ciach, jakie powinny zostac  dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamo wienia publicznego. 
15. Wymagania dotyczące nalez ytego zabezpieczenia umowy. 
16. Istotne dla stron postanowienia, kto re zostaną wprowadzone do tres ci zawieranej umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego.  
17. Pouczenie o s rodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamo wienia. 
18. Postanowienia kon cowe. 
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Wzory dokumento w. 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wstępne os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Wstępne os wiadczenia o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu. 
4. Os wiadczenie o przynalez nos ci do grupy kapitałowej. 
5. Zobowiązanie podmioto w trzecich. 
6. Wykaz usług 
 

 
Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – przedmiot zamo wienia 
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ROZDZIAŁ I 
1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji im. Grzegorza Załogi w Katowicach  

Adres zamawiającego:   ul. B. Głowackiego 10, 
Kod Miejscowos c :   40-052 KATOWICE 
Telefon:   032 7827200  
Faks:   032 7827300  
Adres strony internetowej: www.zozmswia.katowice.pl 
Adres poczty elektronicznej: zozmswia@zozmswia.katowice.pl 
 
 

2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA. 
2.1. Przetarg nieograniczony – art. 39 Prawa zamo wien  publicznych.  

 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze włas ciwej dla usług o wartos ci zamo wienia nie 

przekraczającej kwoty 139.000 Euro, o kto rej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Prawa zamo wien  publicznych. 

 
2.3. Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamo wieniu publicznym do Biuletynu Zamo wien  

Publicznych:  10.04.2020  nr ogłoszenia 530876-N-2020 
 

2.4. Wykonawca winien zapoznac  się z całos cią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia 
(zwanej w dalszej tres ci SIWZ). Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną 
częs c . Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do 
przygotowania oferty i w z adnym wypadku nie powinny byc  wykorzystane w inny sposo b. 

 
3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 

3.1. Przedmiotem zamo wienia jest dzierz awa oraz serwisowanie urządzen  drukująco-kopiujących wraz 
z dostawą materiało w eksploatacyjnych. Szczego łowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga zatrudnianie na umowę o pracę osoby wykonujące czynnos ci konserwacji, 
napraw, usuwania awarii i obsługi zgłoszen  on-line. 
 

3.2. Wspo lny Słownik Zamo wien  CPV: 
30232100-5 PA02-0 - drukarki i plotery - dzierz awa 

 
3.3. Oferty częs ciowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych. 
 

3.4. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

3.5. Oferty zawierające podwykonawco w: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w kto rych Wykonawca będzie powierzał wykonanie częs ci 
zamo wienia podwykonawcom. 
 

3.6. Zamo wienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje zamo wien  uzupełniających 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

http://www.zozmswia.katowice.pl/
mailto:zozmswia@zozmswia.katowice.pl
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Zamawiający udzieli zamo wienia Wykonawcy, kto ry spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
okres lone w Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną 
czes c  SIWZ.  
 
Zamawiający informuje, iż przeprowadza procedurę z zastosowaniem art.24aa. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
5.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

5.1.1. Brak podstaw do wykluczenia o kto rych mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2,3,4,7 ustawy 
Prawo zamo wien  publicznych zostanie zweryfikowany na podstawie przedłoz onego wraz z ofertą 
os wiadczenia o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 2 SIWZ 

5.1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kto rej mowa w 
art. 86 ust. 5, ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku 
przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg. 
Wzoru zamieszczonego w Rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złoz eniem os wiadczenia, wykonawca 
moz e przedstawic  dowody, z e powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakło cenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 
 

5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
5.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
a) Warunek zostanie wstępnie spełniony jez eli Wykonawca wraz z ofertą przedłoz y podpisane 

os wiadczenie o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. 
 

5.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
a) Warunek zostanie wstępnie spełniony jez eli Wykonawca wraz z ofertą przedłoz y podpisane 

os wiadczenie o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. 
 
5.2.3. Zdolności technicznej i zawodowej  

a) Warunek zostanie wstępnie spełniony jez eli Wykonawca wraz z ofertą przedłoz y podpisane 
os wiadczenie o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ. 

b) Warunek ten zostanie spełniony jez eli Wykonawca wykaz e, z e w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jez eli okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy to w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę dzierz awy urządzen  wielofunkcyjnych oraz 
dostawy tonero w, częs ci zamiennych a takz e wdroz enia systemu realizującego wydruk centralny 
lub podąz ający o wartos ci nie mniejszej niz  200 000,00 zł brutto. 
 

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4 ,7 ustawy 
PZP. 

5.3.1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę: 

1) w stosunku do kto rego 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. poz. 978, z po z n. zm.) lub kto rego upadłos c  
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, kto ry po ogłoszeniu upadłos ci zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba z e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłos ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po z n. 
zm.); 
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2) kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaz a jego uczciwos c , 
w szczego lnos ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co zamawiający jest w stanie wykazac  za 
pomocą stosownych s rodko w dowodowych; 

3) Jez eli wykonawca lub osoby, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach okres lonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy 
PZP z: 

a. zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c. członkami komisji przetargowej, 
d. osobami, kto re złoz yły os wiadczenie, o kto rym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 
– chyba z e jest moz liwe zapewnienie bezstronnos ci po stronie zamawiającego w inny sposo b niz  
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) Kto ry, z przyczyn lez ących po jego stronie, nie wykonał albo nienalez ycie wykonał w istotnym 
stopniu wczes niejszą umowę w sprawie zamo wienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o kto rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Prawo zamo wien  publicznych, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) Wobec kto rego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązko w 
wynikających z przepiso w prawa pracy, prawa ochrony s rodowiska lub przepiso w o 
zabezpieczeniu społecznym. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 

6.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
oraz 24 ust. 5 pkt 1-4, 7 ustawy PZP, należy złożyć: 

6.1.1. Wypełnione os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia o tres ci zgodnej ze wzorem 
zamieszczonym w Rozdziale II pkt 2 SIWZ. 

 
6.2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: 
6.2.1. Wypełnione os wiadczenie o spełnianiu warunko w udziału w o tres ci zgodnej ze wzorem 

zamieszczonym w Rozdziale II pkt 3 SIWZ; 
 

6.3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

6.3.1. odpis z włas ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, jez eli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

6.3.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  wykonywanych 
usług w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3.b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jez eli okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartos ci, przedmiotu, dat wykonania i podmioto w na rzecz kto rych zostały 
wykonane wraz z załączeniem dowodo w okres lających czy te usługi zostały lub są wykonywane 
nalez ycie o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 6 SIWZ. 
Dowodami o kto rych mowa w pkt 6.4.1 są: 
a) Referencje bądz  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kto rego usługi były 
wykonywane a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych są wykonywane; 
b) w przypadku zamo wien  na usługi – os wiadczenie Wykonawcy – jez eli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac  pos wiadczenia o kto rym mowa 
w pkt a) 
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6.4. 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 lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

6.4.1. Wykonawca, kto ry polega na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w, musi udowodnic  
zamawiającemu, z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmioto w, w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia o tres ci zgodnej ze wzorem 
zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 do SIWZ. 

6.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnos ci techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunko w udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.  

6.4.3. Wykonawca, kto ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobo w, chyba z e za 
nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy. 

6.4.4. Jez eli zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
kto rym mowa w pkt 6.4.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunko w udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, zamawiający z ąda, aby 
wykonawca w terminie okres lonym przez zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli wykaz e zdolnos ci 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o kto rych mowa w pkt 6.4.3. 

6.4.5. Wykonawca, kto ry powołuje się na zasoby innych podmioto w, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunko w udziału w postępowaniu składa takz e os wiadczenie o tres ci zgodnej ze wzorem 
zamieszczonym w Rozdziale II pkt 2 i pkt 3 SIWZ dotyczące tych podmioto w. 

6.4.6. Wykonawca, kto ry zamierza powierzyc  wykonanie częs ci zamo wienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa takz e 
os wiadczenie o tres ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 2 SIWZ - dotyczące 
podwykonawco w. 

6.4.7. W przypadku wspo lnego ubiegania się o zamo wienie przez wykonawco w, os wiadczenie o tres ci 
zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 2 i pkt 3 SIWZ składa kaz dy z wykonawco w 
wspo lnie ubiegających się o zamo wienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunko w udziału 
w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kto rym kaz dy z wykonawco w wykazuje spełnianie 
warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.4.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
pos wiadczonym przez wykonawcę. 

6.4.9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunko w udziału w postępowaniu będą składane w formie 
oryginału lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający moz e 
z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złoz ona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwos ci co do jej 
prawdziwos ci. 

6.4.10. W przypadku wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia oraz w 
przypadku innych podmioto w, na zasobach kto rych Wykonawca polega na zasadach okres lonych w 
art. 22a ustawy PZP, os wiadczenia o składa się w oryginale a dokumenty dotyczące odpowiednio 
wykonawcy lub te podmioty mogą byc  złoz one w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.4.11. Jez eli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt. 6.3.1 składa dokument lub dokumenty 
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wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
z e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci. 

6.4.12. Jez eli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumento w o kto rych mowa w pkt 6.3 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
z e nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci. 

6.4.13. Dokument, o kto rych mowa w pkt. 6.4.11 powinien byc  wystawiony nie wczes niej niz  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6.4.14. Jez eli w kraju w kto rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w , o kto rych mowa w 
pkt 6.4.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio os wiadczenie wykonawcy, z e 
wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej 
dokument miał dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

6.4.15. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa 
moz e zwro cic  się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju w kto rym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

6.4.16. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamo wienia, zamawiający moz e na kaz dym etapie postępowania wezwac  wykonawco w do złoz enia 
wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą uzasadnione podstawy 
do uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są juz  aktualne, do złoz enia 
aktualnych os wiadczen  lub dokumento w. 

6.4.17. Wykonawca nie jest obowiązany do złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunko w udziału w postępowaniu, jez eli 
zamawiający posiada os wiadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub moz e je uzyskac  
za pomocą bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych, w szczego lnos ci rejestro w publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji wykonawca 
zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w kto rym wymagane 
dokumenty lub os wiadczenia się znajdują. 

 
6.5. Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 

należy dołączyć do oferty:  
6.5.1. pełnomocnictwo lub umowa podmioto w występujących wspo lnie wskazujące, z e osoba 

występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upowaz niona, jez eli nie wynika to z załączonych do 
oferty dokumento w,  
 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie jest obowiązany do złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających okolicznos ci, 
o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jez eli zamawiający posiada os wiadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub moz e je uzyskac  za pomocą bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych, w 
szczego lnos ci rejestro w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalnos ci podmioto w realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
7.1 Tryb i forma udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych. 
7.1.1 W niniejszym postępowaniu os wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Wykonawcy przekazują za pos rednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w formie pliku .pdf, 
.docx, .doc, .xls, .xlsx na adres e-mail. Zamawiający przekazuje informacje za pos rednictwem faksu 
lub poczty elektronicznej z zastrzez eniem pkt. 7.1.2 Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

7.1.2 Forma pisemna zastrzez ona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym os wiadczen  i 
dokumento w potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz 
pełnomocnictw. 

7.1.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomos ci przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniemywa, iz  pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposo b, kto ry umoz liwił Wykonawcy zapoznanie się z tres cią pisma. 

7.1.4 Kaz dy uczestnik postępowania ma prawo zwro cic  się do Komisji przetargowej o wyjas nienie tres ci 
niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ 
wpłynął nie po z niej niz  do kon ca dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu do 
składania ofert. 

7.1.5 Jez eli wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o kto rym mowa w pkt. 7.1.4 lub dotyczy udzielonych wyjas nien , Zamawiający 
moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez rozpoznania. 

7.1.6 Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjas nienie tres ci SIWZ. 

7.1.7 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawco w w celu wyjas nienia zapiso w 
SIWZ. 

 
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie procedury 
postępowania. 
Procedura postępowania:  
Jacek Gorszano w tel./fax 32 7827333 tel. +48 885405403 
Kontakt moz liwy w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 
Adres e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl 
 

8. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 
Zamawiający nie wymaga złoz enia wadium w kwocie:  
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu złoz enia oferty. 
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania ofertą, 

z tym, z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwro cic  się do wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuz szy jednak niz  60 dni. Odmowa wyraz enia zgody nie powoduje utraty wadium 

9.3. Przedłuz enie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuz eniem okresu 
waz nos ci wadium albo, jez eli nie jest to moz liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuz ony 
okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała odrzuceniem oferty Wykonawcy z 
postępowania w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy. 

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

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 
 

mailto:zampub@zozmswia.katowice.pl
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10.1. Postać Oferty.  
10.1.1. Wykonawca moz e złoz yc  jedną ofertę. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciąz ają 

wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca winien zapoznac  się ze wszystkimi rozdziałami SIWZ oraz 
wszystkimi załącznikami do SIWZ. 

10.1.2. Oferta oraz załączniki i os wiadczenia winny byc  sporządzone na formularzach zamawiającego, 
kto re stanowią załączniki do SIWZ oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy prawo zamo wien  
publicznych.  

10.1.3. Szczego łowe wymogi co do oferty: 
a) Ofertę składa się, pod rygorem niewaz nos ci, w formie pisemnej. 
b) Tres c  oferty musi odpowiadac  tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia. W 

przypadku, gdy jakakolwiek częs c  z tych dokumento w nie dotyczy Wykonawcy, Zamawiający 
zaleca wpisanie „nie dotyczy”. 

c) Kaz dy dokument/os wiadczenie oferty winno byc  podpisane przez osobę/y upowaz nioną/e do 
podpisywania oferty tzn.: imienna pieczątka i podpis lub imienna pieczątka i parafka; 

d) Oferta winna byc  sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nies cieralnym atramentem, 

e) Wszystkie dokumenty i os wiadczenia w językach obcych nalez y dostarczyc  wraz z 
tłumaczeniem na język polski, winny byc  takz e pos wiadczone przez Wykonawcę. 

f) Podpis osoby/oso b upowaz nionej składany na os wiadczeniach i dokumentach musi pozwalac  
na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątka imienna). 

g) Jez eli uprawnienie dla oso b podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumento w 
rejestrowych, do oferty nalez y dołączyc  pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, 
figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.  

h) Pełnomocnictwo musi byc  złoz one w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej notarialnie. 
i) Pełnomocnictwo to powinno stanowic  załącznik do oferty. 
j) Zamawiający moz e z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy załoz ona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwos ci, co do jej prawdziwos ci. 

k) Osoba podpisująca ofertę musi byc  upowaz niona do zaciągania zobowiązan  w wysokos ci 
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do włas ciwego rejestru. 

l) Kilka podmioto w moz e złoz yc  ofertę wspo lną, w tym przypadku podmioty te ponoszą 
solidarną odpowiedzialnos c  za niewykonanie lub nienalez yte wykonanie zobowiązania  

m) Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o zamo wienie złoz ą wraz z ofertą dokument o 
ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamo wienia. 

• w przypadku spo łki cywilnej - pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspo lniko w 
do występowania w imieniu wszystkich wspo lniko w w przeprowadzanym postępowaniu o 
udzielenie zamo wienia publicznego; 

• w przypadku konsorcjum - nalez y podac  informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w 
skład konsorcjum oraz załączyc  dokument, w kto rym wszyscy wykonawcy wchodzący w skład 
konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania podmioto w w przedmiotowym 
postępowaniu lub do reprezentowania podmioto w w postępowaniu i do zawarcia umowy o 
udzielenie przedmiotowego zamo wienia 

n) Wspo lnicy spo łki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspo lną i mają do 
nich zastosowanie zasady okres lone dla wykonawcy składającego ofertę wspo lną. 

o) Wartos c  na formularzu ofertowym winna byc  podana cyfrowo (do dwo ch miejsc po przecinku); 
p) Zmiany-poprawki, kto re wykonawca wprowadzi winny byc  poprawione czytelnie i parafowane 

przez podpisującego ofertę. 
q) Wszystkie dokumenty powinny byc  składane w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej za 

zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy złoz ona kopia dokumentu będzie 
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nieczytelna lub budzic  będzie wątpliwos ci co do jej prawdziwos ci, Zamawiający moz e z ądac  
przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii. 

r) Oferta winna zawierac : 
• formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru w Rozdz. II pkt 1,  
• formularz opisu przedmiotu zamo wienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ 
• wszystkie wymagane w SIWZ załączniki (os wiadczenia, dokumenty, pro bki) 
s) W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepiso w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z po z n. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposo b nie budzący 
wątpliwos ci, zastrzec, kto re spos ro d zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą byc  udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje 
te winny byc  umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej 
wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o tres ci: 
„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z 
po z n. zm.)”; 

t) Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i os wiadczeniami powinna stanowic  
jedną całos c . Wszystkie strony nalez y połączyc  z sobą w sposo b trwały (zszyc , spiąc , 
zbindowac ). 

u) Strony winny byc  ponumerowane w taki sposo b, aby umoz liwic  ich dopasowanie do kolejnos ci 
stron pozostałej częs ci oferty (nalez y zachowac  ciągłos c  numeracji stron). 
 

10.2. Oferta złożona przez wykonawcy występujących wspólnie. 
10.2.1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmioto w, oferta musi spełniac  następujące warunki: 

a) najpo z niej w dniu zawarcia umowy z Wykonawca, kto remu Zamawiający udzielił 
przedmiotowego zamo wienia publicznego, winna byc  przedłoz ona kopia umowy 
przedwstępnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spo łki cywilnej, 
podpisane przez wszystkich partnero w, zawierające, co najmniej: 

• zobowiązanie do realizacji wspo lnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamo wienia, 

• okres lenie zakresu działania poszczego lnych stron umowy, 
• czas obowiązywania umowy, kto ry nie moz e byc  kro tszy, niz  okres obejmujący realizację 

zamo wienia. 
b) oferta winna byc  podpisana przez kaz dego partnera lub upowaz nionego przedstawiciela 

/partnera wiodącego; 
c)  upowaz nienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upowaz nionych przedstawicieli kaz dego z partnero w - nalez y załączyc  je do oferty; 
d) przedstawiciel/wiodący partner winien byc  upowaz niony do zaciągania zobowiązan  i 

płatnos ci w imieniu kaz dego na rzecz kaz dego z partnero w oraz do wyłącznego występowania 
w realizacji kontraktu - do oferty nalez y załączyc  os wiadczenie; 

e) podmioty występujące wspo lnie ponoszą solidarna odpowiedzialnos c  za niewykonanie lub 
nienalez yte wykonanie zobowiązan ; 

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 
pełnomocnik pozostałych 
 

10.3. Sposób złożenia oferty  
10.3.1. Oferta musi byc  złoz ona Zamawiającemu w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 

opakowaniu opatrzona następującym opisem: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęc ). 
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……………………………………… 
Adresat: 
SP ZOZ MSWiA w Katowicach  
ul. Głowackiego 10  
40-052 KATOWICE  
woj. śląskie 

OFERTA  PRZETARGOWA 
w przetargu nieograniczonym (Nr ref. – 5/PNP/SW/2020) 

pn. „Dzierżawa oraz serwisowanie urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych” 

NIE  OTWIERAĆ  PRZED  TERMINEM  OTWARCIA  OFERT 
20.04.2020 r. godz. 11:00 

 
10.3.2. Opakowanie z ofertą winna byc  opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. Opakowanie winno 

uniemoz liwiac  przypadkowe i przedwczesne otwarcie oferty. 
 

10.4. Zmiana lub wycofanie oferty. 
10.4.1. Wykonawca moz e, przed upływem terminu do składania ofert, zmienic  lub wycofac  ofertę pod 

warunkiem, z e Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert. 

10.4.2. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byc  przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta musi byc  dodatkowo 
oznaczona okres leniami “zmiana” lub “wycofanie”. 

10.4.3. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, kto ry 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnos ci procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 
do oferty. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” nie będą otwierane. Zwrot oferty nastąpi po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie s rodko w ochrony prawnej. 
 

10.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu koszto w udziału w postępowaniu, z zastrzez eniem art. 93 ust. 4 Prawa zamo wien  
publicznych. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

 
11.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty. 

Ofertę nalez y złoz yc  w siedzibie Zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
im. sierz anta Grzegorza Załogi w Katowicach,  
Sekretariat Dyrektora 
ul. Głowackiego 10,   
40-052  KATOWICE  
do dnia  20.04.2020 r. do godziny 10:00 

11.2. Za moment złoz enia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci w razie dostarczenia oferty przesyłką kurierską lub pocztą, 
bez wyraz nego wskazania wymienionego wyz ej miejsca dostarczenia oferty, podmiotowi 
realizującemu usługę. 

11.3. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.04.2020  r. o godz. 11:00 
w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
im. sierz anta Grzegorza Załogi w Katowicach,  
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Dział Zamówień Publicznych  
ul. Kilińskiego 42,   
40-052  KATOWICE  

11.4. Publiczne otwarcie ofert. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 
przeznaczył na realizację zamo wienia. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę 
wykonawcy, kto rego oferta jest otwierana, cenę, a takz e zawarte w ofercie termin wykonania 
zamo wienia, warunki płatnos ci, okres gwarancji.  
Wykonawcy mogą uczestniczyc  w sesji otwarcia ofert.  
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Szpitala (www.zozmswia.katowice.pl) 
informację z otwarcia ofert. 
 

12. OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  
12.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (według wzoru Rozdz. II pkt. 1). 
12.2. Cena ma byc  wyraz ona w złotych polskich (PLN) z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku.  

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym nalez y podąc  w zaokrągleniu do pełnych 
groszy (do dwo ch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą okres lona w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku od towaro w i usług (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z po z n. zm.) - 
"kon co wki poniz ej 0,5 grosza pomija się, a kon co wki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza” 

12.3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia wzajemnych rozliczen  w walutach obcych. 
12.4. Cena musi uwzględniac  wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac  wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu nalez ytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamo wienia, w tym w szczego lnos ci:  
- cenę zamo wionego asortymentu materiało w,  
- koszty transportu, rozładowania i wniesienia zamo wionego asortymentu do wskazanych przez 

zamawiającego pomieszczenia,  
- inne koszty związane z realizacją zamo wienia zgodnie z warunkami okres lonymi w niniejszej SIWZ,  
- ewentualne upusty (rabaty).  

12.5. Cena oferty musi byc  jednoznaczna i ostateczna, zostanie wprowadzona do umowy jako 
obowiązujące strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zamo wienia. 

12.6. Cena oferty zawierac  musi cenę netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT, cenę brutto – 
przedstawioną cyfrowo i słownie. 

12.7. Wykonawca zobowiązany jest poinformowac  Zamawiającego czy wybo r oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
kto rych dostawa lub s wiadczenie będzie prowadzic  do jego powstania, oraz wskazując ich wartos c  bez 
kwoty podatku. 
 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 
13.1. Opis kryterio w wraz z podaniem znaczenia 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 

1. Cena brutto 60 % określony w punkcie 13.1.1 SIWZ. 

2. 
Czas przyjazdu serwisu w 

przypadku awarii systemu lub 
urządzenia 

10 % określony w punkcie 13.1.2 SIWZ 

3. 
Czas usunięcia usterki systemu do 

zarządzania wydrukiem 
15 % określony w punkcie 13.1.3 SIWZ 

4. Czas usunięcia usterki urządzenia  15 % określony w punkcie 13.1.4 SIWZ 

http://www.zozmswia.katowice.pl/
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13.1.1. Punkty w kryterium „cena brutto” będą przyznawane według następującego wzoru: 
 
liczba punkto w w kryterium „cena brutto” = (cena najniz sza / cena oferowana) x 60 
 

13.1.2. Punkty przyznawane w kryterium „Czas przyjazdu serwisu w przypadku awarii systemu lub 
urządzenia” będą przyznawane następująco 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas przyjazdu serwisu w przypadku awarii systemu lub urządzenia w 
ciągu maksymalnie do 8 godzin roboczych* od momentu otrzymania zgłoszenia o niesprawnos ci od 
Zamawiającego otrzyma 10 pkt. 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas przyjazdu serwisu w przypadku awarii systemu lub urządzenia w 
ciągu maksymalnie do 10 godzin roboczych* od momentu otrzymania zgłoszenia o niesprawnos ci 
od Zamawiającego otrzyma 5 pkt. 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas przyjazdu serwisu w przypadku awarii systemu lub urządzenia w 
ciągu maksymalnie do 12 godzin roboczych* od momentu otrzymania zgłoszenia o niesprawnos ci 
od Zamawiającego otrzyma 0 pkt. 

*Przez godzinę roboczą Zamawiający rozumie jedną godzinę (60 minut) pracy Wykonawcy w 
przedziale czasowym 8.00 – 16.00 
Przykładowo: Wykonawca , kto ry otrzyma 5 pkt (10 godzin roboczych) w nin. Kryterium , kto remu 
Zamawiający zgłosi awarię w poniedziałek o godzinie 12.30 będzie zobligowany przyjazdu serwisu 
najpo z niej do wtorku do godziny 14.30 

 
13.1.3. Punkty przyznawane w kryterium „Czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem” 

będą przyznawane następująco: 
• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem do 6 godzin 

roboczych* otrzyma 15 pkt 
• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem do 8 godzin 

roboczych* otrzyma 10 pkt 
• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem do 10 

godzin roboczych* otrzyma 5 pkt 
• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem do 12 

godzin roboczych* otrzyma 0 pkt 
*Przez godzinę roboczą Zamawiający rozumie jedną godzinę (60 minut) pracy Wykonawcy w 
przedziale czasowym 8.00 – 16.00 
Przykładowo: Wykonawca , kto ry otrzyma 10 pkt (8 godzin roboczych) w nin. Kryterium , kto remu 
Zamawiający zgłosi awarię w poniedziałek o godzinie 12.30 będzie zobligowany do naprawy systemu 
do zarządzania wydrukiem najpo z niej do wtorku do godziny 12.30 
 

13.1.4. Punkty przyznawane za podane kryterium „Czas usunięcia usterki urządzenia” będą przyznawane 
następująco: 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki urządzenia do 4 godzin roboczych* otrzyma 15 
pkt 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki urządzenia do 6 godzin roboczych* otrzyma 10 
pkt 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki urządzenia do 8 godzin roboczych* otrzyma 5 
pkt 

• Wykonawca kto ry zaoferuje czas usunięcia usterki urządzenia do 12 godzin roboczych* otrzyma 0 
pkt 

*Przez godzinę roboczą Zamawiający rozumie jedną godzinę (60 minut) pracy Wykonawcy w 
przedziale czasowym 8.00 – 16.00 
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Przykładowo: Wykonawca , kto ry otrzyma 10 pkt (8 godzin roboczych) w nin. Kryterium , kto remu 
Zamawiający zgłosi awarię w poniedziałek o godzinie 12.30 będzie zobligowany do naprawy systemu 
do zarządzania wydrukiem najpo z niej do wtorku do godziny 12.30 
 
 

Otrzymane w kryteriach punkty zostaną zsumowane zgodnie z poniz szym wzorem: 
 
wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena brutto” + liczba punktów w kryterium „czas 
przyjazdu serwisu w przypadku awarii systemu lub urządzenia” + liczba punktów w kryterium 
„czas usunięcia usterki systemu do zarządzania wydrukiem” + liczba punktów w kryterium 
„czas usunięcia usterki urządzenia” 
 
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone 
(zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwo ch miejsc po przecinku.  
 
Zamawiający udzieli zamo wienia Wykonawcy, kto rego oferta jest zgodna z tres cią SIWZ oraz ustawą 
Prawo zamo wien  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane powyz ej kryterium wyboru. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawco w 
o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy, natomiast na stronie internetowej 
www.zozmswia.katowice.pl oraz na tablicy ogłoszen  w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie Zamawiający udostępnia informacje o kto rych mowa w art. 93 ust 1 pkt 1 i 5-7  

 

14.2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ do niniejszej specyfikacji. 
 

14.3. Zamawiający moz e zawrzec  umowę w terminie i na zasadach okres lonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 pkt.1 ustawy. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający w pis mie informującym o 
wynikach postępowania przetargowego. 

 
14.4. Procedura podpisanie umowy moz e ro wniez  przebiegac  w następujący sposo b: Zamawiający przes le 

Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca niezwłocznie 
odes le Zamawiającemu podpisane egzemplarze umowy. Następnie Zamawiający po podpisaniu 
umowy ze swej strony odes le Wykonawcy nalez ny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą 
zawarcia umowy będzie dzien  podpisania umowy przez Zamawiającego. Zamawiający najpo z niej 
następnego dnia przes le obustronnie podpisaną umowę e-mailem (zeskanowany dokument), na adres 
e- mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Oryginał umowy zostanie niezwłocznie przesłany 
Wykonawcy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 

14.5. Umowa w sprawie zamo wienia publicznego moz e zostac  zawarta po upływie terminu związania 
ofertą, jez eli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze ofert przed upływem 
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach okres lonych 
w złoz onej ofercie. 
 

14.6. Jez eli wykonawca, kto rego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamo wienia publicznego, zamawiający moz e wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych 



 

nr referencyjny 5/PNP/SW/2020 

Strona 15 z 27 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba z e zachodzą przesłanki 
uniewaz nienia postępowania, o kto rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
 

14.7. Jez eli jako najkorzystniejsza została wybrana, oferta wykonawco w, występujących wspo lnie, 
Zamawiający z ąda przed zawarciem umowy w sprawie zamo wienia publicznego umowy regulującej 
wspo łpracę tych wykonawco w. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 

 
16. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY. 

16.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowien  wynikających z tres ci SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 
 

16.2. Umowy w sprawach zamo wien  publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach 
okres lonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
 

16.3. Wzo r umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

16.4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. - Prawo zamo wien  
publicznych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 
 

16.5. Zamawiający dopuszcza w szczego lnos ci zmianę postanowien  umowy w przypadku  
16.5.1. gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizacje przedmiotu umowy; 
16.5.2. zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy; 
16.5.3. obniz enia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy, 
16.5.4. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okolicznos ci kto rych nie moz na 

było przewidziec  w chwili zawarcia umowy 
16.5.5. nastąpiła zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 
 

16.6. Zmiana postanowien  zawartej umowy moz e nastąpic  wyłącznie w przypadkach przewidzianych 
ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia, za zgodą obu 
Stron wyraz oną na pis mie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaz nos ci takiej zmiany. 

 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
W toku postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego Wykonawcy przysługują s rodki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. - Prawo zamo wien  publicznych (tj 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
18.1. Sprawy nieuregulowane. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamo wien  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamo wien  Publicznych, zwanej dalej ustawą 
(tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

18.2. Zasady udostępniania dokumentów. 
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1) Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do tres ci protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumento w stanowiących załączniki do protokołu (jawne 
po zakon czeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumento w lub informacji zastrzez onych przez 
uczestniko w postępowania. 
2) Udostępnienie zainteresowanym odbywac  się będzie wg poniz szych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoz eniu wniosku; 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumento w; 
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji lub inną upowaz nioną przez członka komisji osobę, w 
kto rego obecnos ci udostępnione zostaną dokumenty; 
d) udostępnienie moz e miec  miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania; 
e) moz liwe jest udostępnienie w sposo b elektroniczny, w szczego lnos ci poprzez pocztę elektroniczną. 

 

18.3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”). Zamawiający 
informuje, iz  administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 40-052 Katowice, 
ul. B. Głowackiego 10;  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: n.giza@zozmswia.katowice.pl; 

    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego oraz jego 
rozstrzygnięciem, jak ro wniez , jez eli nie ziszczą się przesłanki okres lone w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych – w celu zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego oraz jej realizacji, a takz e 
udokumentowania postępowania o udzielenie zamo wienia i jego archiwizacji. 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto rym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamo wienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przez okres 4 lat 
od dnia zakon czenia postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego, a jez eli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamo wienia 
publicznego. 

Niezalez nie od postanowien  pkt 18.4. powyz ej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamo wienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczen  wynikających z 
umowy w sprawie zamo wienia publicznego.  

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamo wienia 
mogą zostac  przekazane podmiotom s wiadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposo b 
zautomatyzowany. 

Osoba, kto rej dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 
prawo: 

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  

do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 
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do z ądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz  przetwarzanie 
jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okres lonym w przepisach Prawa 
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego; 
konsekwencje niepodania okres lonych danych okres la Prawa zamówień publicznych. 

Osobie, kto rej dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego nie przysługuje: 

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 RODO, okres lone w art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, z e podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Dane osobowe mogą byc  przekazywane do organo w publicznych i urzędo w pan stwowych lub innych 
podmioto w upowaz nionych na podstawie przepiso w prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczego lnos ci do podmioto w 
prowadzących działalnos c  kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmioto w przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 
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Rozdział II 
Wzory dokumentów 

1. FORMULARZ OFERTOWY 

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOS CI SZACUNKOWEJ PONIZ EJ 139.000 EURO 

 
„Dzierżawa oraz serwisowanie urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów 

eksploatacyjnych” 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 
 

Adres 
 

Nr telefonu/faxu 
 

www, e-mail 
 

NIP 
 

REGON 
 

 
Zobowiązania Wykonawcy:  
Zobowiązuję się wykonac  przedmiot zamo wienia na warunkach okres lonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunko w Zamo wienia wraz z załącznikami za kwotę: 
Cena netto:  słownie: 

Podatek VAT słownie: 

Cena brutto:  słownie: 

Czas przyjazdu serwisu w przypadku awarii 
systemu lub urządzenia 

godzin 

Czas usunięcia usterki systemu do zarządzania 
wydrukiem 

godzin 

Czas usunięcia usterki urządzenia godzin 

 
Szczego łowe informacje: 

 
Rodzaj wydruku 

Ilos c  
wydruko w 
miesięcznie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartos c  netto Wartos c  brutto 

Koszt 
wydruku 1 

strony 
formatu A4 

monochromatyczny 66 000     

kolorowe 3 000     

SUMA miesięcznie   

Wartość 48 miesięcy (wiersz SUMA miesięcznie x 48)   



 

nr referencyjny 5/PNP/SW/2020 

Strona 19 z 27 

 
Przedmiot 

Ilos c  
m-c 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartos c  netto Wartos c  brutto 

Koszt 
dzierżawy  

1) urządzenie 
okres lone w pkt 1 
opisu przedmiotu 
zamo wienia  

6     

2) urządzenie 
okres lone w pkt 2 
opisu przedmiotu 
zamo wienia 

1     

3) urządzenie 
okres lone w pkt 3 
opisu przedmiotu 
zamo wienia 

6     

4) urządzenie 
okres lone w pkt 4 
opisu przedmiotu 
zamo wienia 

1     

SUMA miesięcznie   

Wartość 48 miesięcy (wiersz SUMA miesięcznie x 48)   

 
Os wiadczam, z e: 
• akceptujemy płatnos c  realizowaną, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 60 dni od daty 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego;  

• uzyskalis my informacje niezbędne do przygotowania oferty i włas ciwego wykonania zamo wienia oraz 

zapoznalis my się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia oraz tres cią umowny 

stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ  i nie wnosimy do nich zastrzez en ; 

• w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamo wienia i realizacji przyszłego 

s wiadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamo wien  Publicznych   (tj 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i art. 5-17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1996 r. nr 

47, poz.211 z po z n. zmianami); 

• wszystkie dokumenty zawarte w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym; 

• jestes my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

Informujemy, z e nasze przedsiębiorstwo zakwalifikowane jest do kategorii: ……………………………… (podac ) 
zgodnie z poniz szymi kategoriami: 

-przedsiębiorstwo średnie (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro 
lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro) 
-przedsiębiorstwo małe  (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro 
lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro) 
-mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie 
przekraczający 2 mln Euro) 
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-duże przedsiębiorstwo (250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub 
całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro) 

 
Ponadto os wiadczam, z e: 

1. Wybo r oferty prowadzi/nie prowadzi (niewłas ciwe skres lic ) do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego: 

Nazwa usługi, kto rej s wiadczenie będzie prowadzic  do powstania obowiązku podatkowego: 

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

Wartos c  usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………………..………. 

2. wypełnilis my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oso b 

fizycznych, od kto rych dane osobowe bezpos rednio lub pos rednio pozyskalis my w celu ubiegania się 

o udzielenie zamo wienia publicznego w niniejszym postępowaniu (W przypadku gdy wykonawca nie 

przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Informuję, z e zamierzamy powierzyc  wykonanie częs ci zamo wienia podwykonawcy w zakresie: 

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

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

(w przypadku nie wypełnienia informacji dotyczącej podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca 

będzie wykonywał całość zamówienia publicznego)  

 

Osobą do kontakto w ze strony Wykonawcy w zakresie procedury przetargowej i zawarcia umowy jest 

……………………………………………………………….. (imię i nazwisko), tel. kontaktowy................................................., 

Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie ..................................................... (imię i 

nazwisko), tel. kontaktowy............................................., adres email do składania zamo wien  ………..……..….…….……  

nr telefonu w sprawie reklamacji ……………………………….. 

Złoz ona oferta zawiera ................... (podać ilość) ponumerowanych stron. 

 

…………………..…dn…………………    ................................................................................................. 

podpis i pieczęc  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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2. Wstępne os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego pn „Dzierżawa oraz serwisowanie 
urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych”, os wiadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Os wiadczam, z e nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Os wiadczam, z e nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

……………….….……. dnia ………….………..     …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 

 

Os wiadczam, z e zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7 ustawy Pzp). Jednoczes nie os wiadczam, z e w związku z ww. 

okolicznos cią, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące s rodki naprawcze: 

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

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

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

 

……………….….……. dnia ………….………..     …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Os wiadczam, z e następujący/e podmiot/y, na kto rego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

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

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamo wienia. 

 

 

……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)      (podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Os wiadczam, z e następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

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

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamo wienia. 

 

 

……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)      (podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Os wiadczam, z e wszystkie informacje podane w powyz szych os wiadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną s wiadomos cią konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)      (podpis osoby upoważnionej) 
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3. Wstępne os wiadczenia o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego pn. „Dzierżawa oraz serwisowanie 
urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych”, os wiadczam, co 
następuje: 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Os wiadczam, z e spełniam warunki udziału w postępowaniu okres lone przez zamawiającego w SIWZ 
postępowania o udzielenie zamo wienia pn. „Dzierżawa oraz serwisowanie urządzeń drukująco-
kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych” 
 
 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Os wiadczam, z e w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, okres lonych przez 
zamawiającego w SIWZ postępowaniu o udzielenie zamo wienia na „Dzierżawa oraz serwisowanie 
urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych”, polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/o w:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

w następującym zakresie: 

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

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

 
 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Os wiadczam, z e wszystkie informacje podane w powyz szych os wiadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną s wiadomos cią konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej)  
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4. Os wiadczenie o przynalez nos ci do grupy kapitałowej 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PPRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Mając na uwadze złoz one oferty w postępowaniu o udzielenie zamo wienia pn „Dzierżawa oraz 
serwisowanie urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych” 
os wiadczamy, z e z Wykonawcami, kto rzy złoz yli oferty w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Nie należymy do grupy kapitałowej*( art.24 ust.1 pkt 23) 
 
Należymy do grupy kapitałowej*( art.24 ust.1 pkt 23) 
 
 
 
*Niepotrzebne skres lic  
 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 
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5. Zobowiązanie podmioto w trzecich 

 
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
Podmiot trzeci: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. (nazwa podmiotu trzeciego) 

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. 

biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobo w zgodnie z tres cią art. 22a ust. 2 ustawy 

Pzp, w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 

 
Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobo w przy wykonywaniu zamo wienia będzie następujący:  

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

 

2. Sposo b wykorzystania w/w zasobo w będzie następujący: 

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

 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamo wienia, będzie następujący: 

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

 
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone 
do oferty w oryginale. 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 
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6. Wykaz usług 

 
 

WYKAZ USŁUG 
 

Wykonawca: 
 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamo wienia na „Dzierz awę oraz serwisowanie urządzen  
drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiało w eksploatacyjnych” wykazuję z e w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy to w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę dzierz awy urządzen  wielofunkcyjnych oraz dostawy 
tonero w, częs ci zamiennych a takz e wdroz enia systemu realizującego wydruk centralny lub podąz ający o 
wartos ci nie mniejszej niz  200 000,00 zł brutto 

 
Odbiorca usługi 
(nazwa i adres) 

Przedmiot  usługi Wartość brutto 
Data wykonania 

usługi 

    

 
Na wezwanie Zamawiającego kto rym mowa w art. 26 ust 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. - Prawo 
zamo wien  publicznych (tj Dz.U. 2019, poz. 1843) do wykazu nalez y dołączyc  załączyc  dowody 
potwierdzające, z e wskazane powyz ej usługi zostały wykonane nalez ycie. 
 
 
 
 
 
……………….….……. dnia ………….………..    …………………………………………… 
(miejscowość)       (podpis osoby upoważnionej) 

 


