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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej S IWZ)  
 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

poniżej 30 000 € nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie             
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
I.  Nazwa i adres Zamawiającego 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  
 ul. Żeromskiego 86 
 26-800 Białobrzegi 

tel./fax  48 613 27 10 
 e-mail: zspbialobrzegi@poczta.onet.pl 
 www.zspbialobrzegi.edu.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30-15:30 
  
II.  Informacje wprowadzające 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 € nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia – zakup i dostawę plotera, oprogramowania i tonerów w ramach projektu 
„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie             
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) oraz Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692) 

3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
a. "Zamawiający" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 
b. "Postępowanie" – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 
c. "SIWZ" – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
d. "Ustawa" – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.             

poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 
e. "Zamówienie" – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został                    

w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. 
f. "Wykonawca" – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia   
3.1. Przedmiot zamówienia – zakup i dostawa plotera, oprogramowania i tonerów w ramach projektu 
„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji              
w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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Lp. Nazwa sprzętu Parametry techniczne  
oferowanego towaru Jednostka miary Ilość 

1. Ploter Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1 do SIWZ sztuka 1 

2. Oprogramowanie do tworzenia grafiki Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 2 do SIWZ sztuka 8 

3. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 3 do SIWZ sztuka 6 

 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej SIWZ. 
 
Specyfikacja techniczna, wymagania: 

a) Zaoferowany sprzęt musi być zgodny, tzn. równoważny lub o wyższych parametrach 
technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ.  

b) Załączniki wskazane w kolumnie 3 tabeli wskazanej w punkcie 3.1 niniejszego rozdziału należy 
wypełnić i załączyć do oferty tak, aby Zamawiający mógł zapoznać się z właściwościami 
oferowanego sprzętu i zweryfikować je ze sformułowanymi przez siebie wymogami. 

c) Instrukcja wypełnienia: 
- w przypadku oznakowania pozycji symbolem * należy wskazać oferowany produkt, nazwa 
producenta + typ/model, 
- w przypadku oznakowania pozycji symbolem ** należy wypełnić w przypadku, jeżeli       
oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe, nie wypełniona 
rubryka wskazuje, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w poszczególnych punktach 
załączników nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. 

d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług 
towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, 
załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis 
gwarancyjny. 

e) Dostawa towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych          
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. 

f) Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wymieniony 
w Załączniku nr 1 do SIWZ na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania                          
bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo – ilościowego sprzętu. 

3.2. Termin wykonania zamówienia: do 8 maja 2015 roku. 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje: 
 a. zawarcia umowy ramowej, 
 b. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
 c. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
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 d. wniesienia wadium. 
 e. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3.7. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
- drukarki i plotery – 30232100-5, 
- pakiety oprogramowania graficznego – 48322000-1, 
- toner do drukarek laserowych/faxów – 30125110-5. 
 
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z wymaganiami oraz warunkami technicznymi           
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
4.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego              
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków: 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1)  Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1. Ustawy Prawo zamówień  publicznych                     
tj. spełniają warunki dotyczące: 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
3) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej             
na kwotę minimum 10.000 zł. 
 
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
5.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera 
do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.  
 
5.4.Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich 
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aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań 
Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie 
oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  
 
5.5.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
5.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w pkt.5.1 ppkt.2, musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt.5.1 ppkt.1, 
3, niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

 
5.7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy                       
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu               
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
6.1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany 
jest złożyć:  
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ). 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej                           
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu    
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum  
10 000 zł. 
5) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
6) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
 
6.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z członków 
konsorcjum jest zobowiązany złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. niniejszego 
rozdziału.  
 
6.3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokumenty potwierdzające że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
6.4. Inne dokumenty 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 
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1) oferty na wykonanie zamówienia publicznego (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
2) szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ), 
3) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają  
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
 
VII. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8.2.Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, 
na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych. 
8.3.Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty) sporządzone w językach obcych muszą być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 
8.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
8.6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – inna 
osoba niż określona w dokumencie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 6.1.-3 należy dołączyć, w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania 
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
8.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy  
i adresu Wykonawcy.  
8.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8.9. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 
8.10. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
– arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 
8.11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
8.12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez  zamawiającego) muszą 
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
8.13. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty – składane w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy  
wymagań określonych przez zamawiającego – wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
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musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument 
przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny 
lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, zamawiający wezwie wykonawcę  
do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 
8.14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                         
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                                                               
(Dz. U. 2013 poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów powinny być  poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę                          
lub te podmioty. 
8.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 
 
8.16. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 
wskazane w ofercie. 
 
8.17. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub 
pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo 
wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
UWAGA: 
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie 
oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem. 
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie  
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy –   
dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa 
konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania 
zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie  
od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykonawców. 
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5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed 
podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia, 
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. 
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej 
stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej zamawiający 
żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia umowy spółki cywilnej. 
7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
8.18. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
8.19. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, 
chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi 
inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 
 
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
p. Iwona Matysiak – Dyrektor ZSP lub p. Renata Korczak – Koordynator projektu,                              
tel./fax. 48 613 27 10 w godzinach pracy Zamawiającego. 
 
X. Termin i miejsce składania ofert  
1. Oferty należy składać w Biurze projektu (pokój 21) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                        

w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi lub przesłać na ww. adres                          
do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00. 

2. Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,                   
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:  

 
Oferta na zakup i dostawę plotera, oprogramowania i tonerów   

w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”  
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z dopiskiem:  

„Nie otwierać przed dniem 8 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00” 
Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (firma kurierska) nie będą rozpatrywane        
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i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
 

XI.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,  

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi w dniu 8 kwietnia 2015 r. o godz. 12:30 w Biurze projektu 
(pokój nr 21). 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan 
otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia). 

3. W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”. 
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,           
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego  terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  
2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
3. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
4. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc               
po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze ofert                              
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie kierował się następującym 
kryterium: 
cena – 90%, 
gwarancja – 10% (w odniesieniu do pozycji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ – ploter) 
 
2. Opis sposobu oceniania oferty: 
a) cena 
 
 CN 
P = --------------------- x 100 x 90% 
               COB 
gdzie: 
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę, 
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CN – najniższa zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia, 
COB – cena za realizację przedmiotu zamówienia w ofercie badanej. 
 
b) gwarancja 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał udzielany okres gwarancji na oferowany towar w druku 
oferty w kolumnie nr 4 – Załącznik nr 8 do SIWZ. 
W związku z ustalonym kryterium „gwarancja” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione 
terminy, podlegające następującej punktacji: 
- okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt. 
- okres gwarancji 24 miesiące – 5 pkt. 
- okres gwarancji 36 miesięcy i więcej – 10 pkt. 
Dłuższy okres gwarancji od wskazanych 36 miesięcy będzie punktowany jak 36 m-cy.  
Oferta z krótszym niż wskazany przez Zamawiającego okresem gwarancji (minimalnym) danego towaru, 
nie będzie podlegać ocenie. Okres minimalny gwarancji Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1                 
do SIWZ.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji wypadającego pomiędzy wskazanymi 
okresami przez Zamawiającego, spowoduje przyjęcie do punktacji pozycji o niższej wartości punktów                  
z zakresu. Np. zaoferowanie okresu gwarancji 20 miesięcy spowoduje przyjęcie ilości punktów                       
jak dla 12 miesięcy. 
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów                       
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, który najwyższą ilość punktów. 
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                  
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 
6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                  
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp 
oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć 
widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu            
lub jego części itp.  
2) oczywiste omyłki rachunkowe omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek 
przeprowadzenia działania matematycznego.  
Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.  
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,             
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
XV. Warunki umowy  
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
 z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie Umowy, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
XVI. Formalno ści, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy            
w sprawie zamówienia publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi   
Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert                               
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł  
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składania 
ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5,                   
w postaci:: 
1) Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu                                   
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany                                
na podstawie ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
2) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany               
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
3) Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej.    
 
XVIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem 
www.zspbialobrzegi.edu.pl oraz w siedzibie zamawiającego: ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. 
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna                     
lub faksowa.  
3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane  
są za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może 
być dokonane również faksem (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu). 
4. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone  
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  
i została niezwłocznie potwierdzona. 
5. Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie  
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty            
w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed 
upływem terminów określonych przez Zamawiającego.   
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
 
XIX. Mo żliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac podwykonawcom.  
 
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się. 
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XXI. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów. 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów                     
lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym       
przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym                
we wniosku. 
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu 
lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować               
lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 
złożonych ofert. 
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą                             
być one udostępnione. 
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty 
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 
protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać 
wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody. 
 
XXII . Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,                    
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                 
oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone                       
na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
 
XXIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej.  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego 

 
XXIV. Zał ączniki  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ploter – załącznik nr 1. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – oprogramowanie – załącznik nr 2. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – tonery – załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4. 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6. 
7. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7. 
8. Formularz oferty – załącznik nr 8. 
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9. Projekt umowy – załącznik nr 9. 
                                                                                    
 

                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
                                                                                                w Białobrzegach 

Iwona Matysiak 


