GMINA WROCŁAW
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
z Urzędu Miejskiego Wrocławia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
w procedurze dla równowartości kwoty poniżej 209.000 euro.

Znak postępowania: ZP/PN/62/2017/WOU

Wrocław, dnia 31.10.2017 r.
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Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 31.10.2017 r., zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a także na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - przy al. M. Kromera 44, I piętro.
I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji):
Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław
tel. 71 / 777 92 30
fax 71 / 777 92 29
e-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
http://bip.um.wroc.pl
Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
3. Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może, w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie
w niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienia.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot – 30.19.21.13-6 - wkłady drukujące
Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego
Wrocławia,
2. odbiór nieuszkodzonych zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór uszkodzonych
zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia i unieszkodliwienie
ich przez Wykonawcę na swój koszt.
Szacowana ilość, rodzaj i parametry zamawianych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących zostały określone w załączniku 1.1. i 1.2 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących:
1. Dostarczone materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących wyszczególnione:
a/ w załączniku nr 1.1 do SIWZ - to materiały eksploatacyjne oryginalne do urządzeń
drukujących będących na gwarancji producenta (tj. materiały eksploatacyjne wyprodukowane
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w całości i wprowadzone do obrotu przez producenta urządzenia drukującego, do którego
eksploatacji są przeznaczone) i fabrycznie nowe (w których żaden element nie był wymieniany)
oraz przewidziane i zalecane przez producentów urządzeń drukujących w instrukcjach obsługi
technicznej nie powodujące utraty gwarancji producenta. Nie dopuszcza się dostarczania
materiałów eksploatacyjnych regenerowanych oraz poddanych procesowi ponownego
napełniania. Muszą posiadać oznaczenie produktu: znak firmowy (symbol), nazwa i symbol
materiału eksploatacyjnego, termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności, tj. kartę
charakterystyki. Muszą posiadać kartę gwarancyjną dostarczaną przy każdej partii materiałów
eksploatacyjnych;
b/ w załączniku nr 1.2 do SIWZ - to materiały eksploatacyjne równoważne (tj. materiały
eksploatacyjne wyprodukowane w całości i wprowadzone do obrotu przez innego producenta niż
producent urządzenia drukującego, do którego eksploatacji są przeznaczone) nie regenerowane
pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych parametrów techniczno jakościowych co określona klasa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (toner tusz – nie
będą napełniane przy uproszczonym procesie recyklingu, taśma w kasecie barwiącej – nie
będzie ponownie nasączana tuszem), fabrycznie nowe wolne od wad technicznych, kompletne,
do produkcji których użyto materiałów nowych nie regenerowanych, które przeszły testy
wykluczające wady materiałowe (nieszczelności, mikropęknięcia), w tym: obudowy, wałki
światłoczułe, bębny optyczne w tonerach, listwy czyszczące i rozprowadzające, koła zębate,
złącza, elementy elektroniczne i inne. Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne
remanufakturowane tj. takie, w których nastąpiła wymiana zużytych elementów mechanicznych
na nowe, nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie
napełniony.
Materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu czytelną nazwę producenta i listę
kompatybilności (lista typów urządzeń drukujących, do których dany materiał eksploatacyjny
jest przystosowany), termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności, tj. kartę
charakterystyki. Muszą posiadać kartę gwarancyjną dostarczaną przy każdej partii materiałów
eksploatacyjnych.
2. Zamawiający nie określa kto (producent lub Wykonawca) sporządza kartę gwarancyjną
i kartę charakterystyki. Przez kartę gwarancyjną i kartę charakterystyki Zamawiający
rozumie:
1) Karta gwarancyjna jest pisemnym oświadczeniem gwaranta i musi zawierać:
- nazwę i adres gwaranta;
- datę zakupu;
- określenie materiału eksploatacyjnego sprzedanego;
- czas, na jaki gwarancja została udzielona;
- zobowiązania gwaranta.
2) Karta charakterystyki musi zawierać poniższe informacje. Kartą charakterystyki może być
również firmowe opakowanie produktu, na którym zawarte będą min. poniższe
informacje:
- znak firmowy (symbol) lub nazwa producenta,
- nazwę materiału eksploatacyjnego,
- symbol materiału eksploatacyjnego,
- termin ważności lub datę produkcji z okresem ważności
- typ urządzenia drukującego, dla którego został wyprodukowany materiał eksploatacyjny.
3. Użycie materiałów eksploatacyjnych wymienionych w zał. 1.1 nie może spowodować utraty
gwarancji producenta urządzeń drukujących, oraz wymienionych w zał. 1.2 nie może
powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń drukujących oraz jakości wydruku
wyspecyfikowanej w warunkach technicznych producenta urządzeń.
4. Na dostarczone materiały eksploatacyjne jak w zał. 1.1 i 1.2 Wykonawca musi udzielić
12 miesięcy gwarancji, tórej bieg rozpoczyna się od daty odbioru.
5. Przedmiot umowy na dostawę realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie
zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie
do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości
i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować
dostawę tylko jednej sztuki przedmiotu umowy.
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6. Wydanie materiałów eksploatacyjnych nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo w
zamówieniu/zgłoszeniu, tj. w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w godzinach pracy
Urzędu.
7. W przypadku otrzymania innego towaru niż zamawiany lub towaru złej jakości oraz w razie
ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca, na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy w
terminie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia.
Opis przedmiotu zamówienia na odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych:
1. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych oznaczonych w załączniku 1.1 i załączniku 1.2
będzie realizowany sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego
telefonicznie, faksem lub e-mailem, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia. W zgłoszeniach określone będą miejsca odbioru partii zużytych materiałów
eksploatacyjnych.
Odbiór materiałów eksploatacyjnych nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo
w zamówieniu/zgłoszeniu, tj. w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, w godzinach pracy
Urzędu.
Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie stwierdzony protokołem odbioru,
potwierdzonym przez obie strony, na którym będzie wpisany numer zgłoszenia. Protokół
odbioru musi zawierać: rodzaj oraz ilość sztuk oryginalnych, nieoryginalnych, nieuszkodzonych
i uszkodzonych materiałów eksploatacyjnych.
2. Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii przedmiotu zamówienia, o którym
mowa powyżej w pkt 1, wystawia kartę przekazania odpadu tj. dokument poświadczający
odpowiednie gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.).
3. Po przekazaniu zużytych materiałów eksploatacyjnych przez Zamawiającego odpowiedzialność
za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. Jeśli przetworzenie i napełnienie zużytych
materiałów eksploatacyjnych nie jest możliwe, Wykonawca zapewnia odpowiednią utylizację
odpadów tj. unieszkodliwienie odpadów powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych na
własny koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty Zamawiającemu za odebrane
nieuszkodzone zużyte
materiały
eksploatacyjne po wystawieniu faktury VAT przez
Zamawiającego.
Uwaga:
Wykonawca musi posiadać przez okres trwania umowy aktualne zezwolenie/decyzje lub inne
równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o opadach z dnia 14 grudnia 2012r na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, jak materiały
eksploatacyjne lub umowę w formie pisemnej
z posiadaczem odpadów posiadającym
zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. materiały eksploatacyjne z zał. 1.1, 1.2) i wpis do rejestru
posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych
z zał. 1.1, 1.2.
Niniejszy dokument Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w chwili
podpisania umowy.
IV INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.
Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
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V ZAMÓWIENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1. PKT 7) USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1.
pkt 7) ustawy Pzp.
VI OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VII TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 1 rok tj. od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania kwoty
umowy jednak nie dłużej niż 1 rok.
VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w zakresie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunki udziału, jeśli w szczególności
wykaże on, że:
W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
w tym, w zakresie wiedzy i doświadczenia:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie (2) dostawy materiałów eksploatacyjnych
odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, każda na kwotę
o wartości minimum 500.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że zamówienia te zostały
wykonane należycie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których
zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie będzie stawiał fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
5. 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 (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
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oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (art. 22a ust. 2
ustawy Pzp).
7. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp).
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5) powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (art. 22a ust.
6 ustawy Pzp).
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału aktualne na
dzień składania ofert:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2a do SIWZ);
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w dziale VIII pkt 2. ( Załącznik nr 2b do SIWZ);
3) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów) (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ)
Informacje
zawarte
w
ww.
oświadczeniach
stanowią
wstępne
potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z
postępowania
2. Wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 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 nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego zakazu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach własnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2) powyżej.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór – Załącznik
nr 6 do SIWZ). Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
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sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają 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;
UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub
zawodowej innego podmiotu i złoży w związku z tym w szczególności zobowiązanie,
o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział tego innego podmiotu w realizacji
części zamówienia.
5. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę,
(zgodnie z § 14 Rozporządzenia 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), tj.:
- „Wykaz dostaw” wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy dostawy te zostały
wykonane należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału
określonych w dziale VIII pkt 2 (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ).
UWAGA: w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia będzie oceniany łącznie dla wszystkich
Wykonawców.
6. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji dzielności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie
i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego
znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

Grupa kapitałowa
Zamawiający (zgodnie z art. 86. ust 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na
stronie internetowej informacje dotyczące :
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
(http://bip.um.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania
złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.
B) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) –
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty to pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenia z art. 25a ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Ponadto, w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, składa:
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki
Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
C) Wykonawca mający
Rzeczypospolitej Polskiej

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obowiązują przepisy określone 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)
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
X INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną
(wzp.dz@um.wroc.pl). Wyżej wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą
mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie
dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
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i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacji o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.
3. Zastrzeżona powyżej w pkt 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów,
które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp.
Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają
złożeniu w formie określonej w § 14 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów
w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie
– skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.
4. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych
Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław
pok. 129
fax (71) 777 92 29
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/62/2017/WOU Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we
wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 6 powyżej.
9. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na
której udostępniana jest SIWZ.
10. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
12. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści informacje na stronie internetowej, na której udostępniana jest
SIWZ.
XI OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Raczkowska.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. 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 ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium
(w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich
Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie
wymaganej kwocie. Składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego
postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław nr rachunku dla
podmiotów krajowych 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655, dla podmiotów
zagranicznych, kod swift: BPKOPLPW, nr iban: PL 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 987 i 1240).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione
w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki
zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław i zdeponować w Dziale Centralnej Obsługi Finansowej Wydziału Finansowego
przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 108.
6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać
na adres: Dział Centralnej Obsługi Finansowej, Wydział Finansowy, Urząd Miejski Wrocławia,
ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 108.
7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu (z uwzględnieniem faktu żądania
lub braku żądania w postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony
z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
(tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
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stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej).
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
12. 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) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający nie później niż przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje
się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez
ustanowionego pełnomocnika.
5. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje
pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
6. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Oferta musi zawierać:
- Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Formularze cenowe - Załączniki nr 1.1., 1.2. do SIWZ
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 2a do SIWZ);
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w dziale VIII pkt 2. ( Załącznik nr 2b do SIWZ);
- Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
(jeżeli dotyczy)
- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
9. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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Kopie dokumentów opisane winny być „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana strona
dokumentu) oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
10. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod
warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez
Zamawiającego.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
12. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane.
13. Zaleca się złożenie oferty w teczce lub jej zszycie.
14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej
i wewnętrznej. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie
budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia
treści oferty przez osoby nieupoważnione.
Koperty powinny być opisane w następujący sposób:
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” .
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte wspólnie z ofertą Wykonawcy,
który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty.
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum,
spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
b) Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym
w pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych konsorcjantów.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz załącznikami jest jawny.
(Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia).
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą
być
oznakowane
klauzulą
„Informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” Zamawiający wymaga złożenia
wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.
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Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), że zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie
zastała spełniona przesłanka pojęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności i dane te
staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
Zgodnie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 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.
Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86
ust. 4 ustawy Pzp).
XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych
al. M. Kromera 44
51-163 Wrocław
pok. nr 139
nie później niż do dnia 08.11.2017 r. do godz. 11:00
2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin
złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.11.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego w budynku przy al. M. Kromera 44, w pokoju nr 216, piętro II.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wskazane zastrzeżenie
uzasadnił.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowią pojedyncze sumy
wartości brutto z Formularzy cenowych (załączniki nr 1.1 i 1.2 do SIWZ), podane do dwóch
miejsc po przecinku:
2. Wyliczona SUMA 1 i SUMA 2 jest niezbędna Zamawiającemu do określenia najkorzystniejszej
oferty.
3. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena jednostkowa netto w formularzach cenowych nie
została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny lub wartość 0,00 zł w cenie jednostkowej
netto skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Wartością brutto umowy jest cena oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych - SUMA 1.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.
6. W przypadku omyłek rachunkowych za prawidłowo podaną Zamawiający przyjmie cenę
jednostkową netto.
7. Wykonawca na dostawę i odbiór materiałów eksploatacyjnych w załącznikach 1.1 i 1.2 ustala
ceny jednostkowe netto na poszczególny asortyment. Ceny te nie ulegną zmianie w czasie
trwania umowy. Ceny te obejmują wszystkie elementy kosztowe, w tym dostawę materiałów
eksploatacyjnych i ich koszt transportu z rozładunkiem do miejsca dostawy oraz odbiór zużytych
materiałów eksploatacyjnych i ich transport od Zamawiającego oraz unieszkodliwienie odpadów
powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych. Kwotę wynagrodzenia za dostarczone
materiały eksploatacyjne przez Wykonawcę stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonego
asortymentu oraz jego ceny jednostkowej netto plus należny podatek VAT zgodnie
z
obowiązującymi przepisami. Podstawę wystawienia faktur VAT będą stanowić dokumenty
odbioru przedmiotu dostawy, podpisane bez zastrzeżeń przez strony. Zamawiający dokona
zapłaty za dostarczony asortyment, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za odebrane, nieuszkodzone zużyte materiały eksploatacyjne z UM przez Wykonawcę,
Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca dokona zapłaty przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Podstawę wystawienia faktury VAT stanowią protokoły odebranych partii zużytych
nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych podpisane bez zastrzeżeń przez strony.
Wartość faktury VAT stanowi iloczyn ilości odebranych nieuszkodzonych zużytych materiałów
eksploatacyjnych oraz ich cen jednostkowych określonych w zał. 1.1 i 1.2 umowy netto plus
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1
z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych –
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych
w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
XVII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
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XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) cena za dostawę materiałów eksploatacyjnych (Suma 1) - 50 %
b) cena za odbiór nieuszkodzonych zużytych materiałów eksploatacyjnych (Suma 2) - 10%
c) Termin wymiany materiałów eksploatacyjnych - 10 %
d) Zmniejszenie ilości składowania odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych - 30%
Ad a)
Cena za dostawę materiałów eksploatacyjnych (Suma 1) - 50 %
Oferta z najniższą ceną uzyska 50 pkt pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną
wg poniższego wzoru.
Cn
WS1 = --------Co
WS1
Cn
Co
R

xR

= wartość punktowa
= najniższa cena (Suma 1)
= cena ocenianej oferty (Suma 1)
= ranga = 50

Ad b)
Cena za odbiór nieuszkodzonych zużytych materiałów eksploatacyjnych (Suma 2) – 10 pkt
Oferta z najwyższą ceną uzyska 10 pkt pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną
wg poniższego wzoru.
Co
WS2 = --------Cn
WS2
Cn
Co
R

xR

= wartość punktowa
= najwyższa cena (Suma 2)
= cena ocenianej oferty (Suma 2)
= ranga = 10

Ad c)
Termin wymiany materiałów eksploatacyjnych
- 10 %
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najkrótszy termin wymiany materiałów
eksploatacyjnych uzyska 10 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg
poniższego wzoru. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie terminu wymiany, lub
podania liczby 0, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 8 godzin

Wt=

Wtn
--------Wto

xR

Wt
= wartość punktowa
Wtn = najkrótszy termin
Wto = termin ocenianej oferty
R
= ranga = 10
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W przypadku otrzymania towaru innego niż zamawiany lub towaru złej jakości oraz w razie
ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca, na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy
w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia.
Termin wymiany towaru tj. materiałów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 8 godzin od
chwili zgłoszenia.
Ad d)
Zmniejszenie ilości składowania odpadów powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych –
30 pkt
Oferta, w której Wykonawca zaoferował największy procent odzysku uzyska 30 punktów.
Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru. W przypadku nie
podania przez Wykonawcę w ofercie procentu odzysku, lub podania liczby 0, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca podał 0% odzysku = 0 pkt.

Wo=

Wo
Oo
On
R

Oo
--------On

xR

= wartość punktowa
= % odzysku ocenianej oferty
= największy % odzysku
= ranga = 30

W celu zmniejszenia ilości składowania odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych, Wykonawca w formularzu oferty musi podać % odzysku obejmującego
ponowne użycie części składowych i recykling pozostałych części celem odzysku materiałów,
stosowanego przez Wykonawcę w celu zmniejszenia ilości składowania odpadów powstałych z
zużytych materiałów eksploatacyjnych.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie procentu odzysku, lub podania liczby 0,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca podał 0% odzysku = 0 pkt).
W każdej ofercie punkty końcowe zostaną zsumowane wg wzoru:
Wp = Ws1 + Ws2 + Wt + Wo
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (Wp)
wynikających z wyżej podanego wzoru.
3. Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY
Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.
ZMIANY DO UMOWY
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień projektu umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych, obowiązujących przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2) i 3) mają bezpośredni wpływ na
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
6.W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), Wykonawca
zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami
realizującymi przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania
zamówienia,
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i wpłynie na
wysokość wynagrodzenia.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 nastąpi od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w
terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po
upływie terminu określonego w ust. 7 pkt 1) umowy.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 10
poniżej i w § 4 ust. 2 oraz § 10 ust.2 projektu umowy.
9. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na
realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,
10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.
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XVII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty
najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje
o tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej
http://bip.um.wroc.pl.
2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania, właściwa do zawarcia umowy komórka
organizacyjna Zamawiającego, poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do dostarczenia
Zamawiającemu aktualne:
a) zezwolenie/decyzje lub inne równoważne dokumenty zgodnie z Ustawą o opadach z dnia 14
grudnia 2012r na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż
niebezpieczne, jak materiały eksploatacyjne lub umowę w formie pisemnej z posiadaczem
odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów (tj. materiały eksploatacyjne z zał.
1.1, 1.2) i wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powstałych z zużytych materiałów
eksploatacyjnych z zał. 1.1, 1.2.
b) oświadczenie dot. wskazania swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna), Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dotyczy Wykonawców
prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w przypadku, gdy
cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający,
w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki –
jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art.
230 kodeksu spółek handlowych).
XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.:
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. 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.
7. 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.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
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20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
22. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.

Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Formularze cenowe – Załączniki nr 1.1., 1.2. do SIWZ
3. Oświadczenia własne Wykonawcy z art. 25a ust. 1:
- na potrzeby wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia – Załącznik nr 2a do SIWZ
- na potrzeby wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu
– Załącznik nr 2b – do SIWZ
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Wykaz dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ
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