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Rozdzial I

Przedmiotem zam6wienia jest ,,sukcesywna dostawu artykuldw biarowych i toner1w do drukarekna potrzeby Przedsigbiorstwa litodociryhw i Kanalizacji sp. , o.o. w wolominie,,
1' szczeg6lowy opis puedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik ,ropk technicznyprzedmiotu zamdwienia', dodatek nr 1 do SIWZ.
2' wszelkie zaoferowane artykuly biurowe i tonery musza by6 zgodn e z zestawieniem

zawartym w wykazie asortymentowo - ilosciowym - zalqcznlk* iao slwz.
3' szczeg5lowe --*yki rcalizacii zam6wieniu opir*. sq we wzorze umowy, stanowi4cej

Zalqcznknr 5 do SIWZ.
4' wszelkie materialy objpte niniejsrym zam6wieniem musza by6 materialami

fabrycznie norvymi (nieutrywanymi), wolnymi od wad, kompletnymi, oryginalnie
zapakowanymi, nienoszqcymi Slad6w otwierania. W przypaah toner6w i ca-rtrioge
Zamawiai4cy nie dopuszcza zakupu tm. zamiennik6w - materialy te mus za by6,oryginalnymi artykulami danego producenta.

5' Ilekrod w opisie przedmiotu zam6wienia zawartym w niniejszym SIWZ a1yte s4'narW' znaki towarowe lub pochodzenie, to przyjmuje sig, 
"te- 

wskazaniom iakim
towamyszq ll')|rary ,rlub rrfwnowaine" tj. spelniaj4ce tak4-sam4 funkcjp uzytkow4
oraz minimalne wymagania techniczne o parametrach nie gorszych nii wskazane w
SIWZ.

6' Ilekro6 w SIWZ-ie uZfi jest wyraz ,,toner", rozumied naleiry toner i cardridge do
drukarki.

7 ' Zamawrajqcy informuje, i2 iloSci zatnatirarrrych artykul6w biurowych i toner6w wskazane
w Zatqczniku nr 1 do SIWZ stanowiq jedynie orientacyjne, przyblizone wielko3ci i
zastrzega sobie mo2liwoS6 zmniejszenia wielko5ci zam6wienia, a iy* ,*y- wartoSci
dostaw wedlug aktualnie wystEpuj 4cych potrzeb.

Rozdzial II
fermn t misce r"attzrcil

l' Zam6wienie (dostawa) ma byi realizowana w terminie od daty podpisania umowy przez
obie strony do dnia 31 grudnia 2012 roku lub do -ycre"paoia w caloSci zam6wienia na
podstawie zam6wieri czQstkowych skladanych przezZamawiaiqcego.

2. Realizacja zam6wienia odbywad siE bgdzie na podstawie zam6wieri cz4stkowy ch zglaszanych
wykonawcy w spos6b pisemny, faksowy rub zapomocepoczty elektronicznej.

3. Dostawa cz4stkowa bgdzie realizowana w terminie Oo i O* od daty otrzymania zam6wienia
cz4stkowego przez WykonawcQ.

4. Dokladna data dostawy asortymentu uzgodniona bgdzie pomigdzy Wykonawc4 a
Zamawiajqcym telefoni cznie.

l .
2.
3 .

a)
b)
4.

5 .

Rozdzial III
Opis sposobu nrzvgotowania Ofert

ofertg stanowi druk,, OFERTA" wrazzzalqcznikami i z wymaganymi dokumentami.
oferent zobowiqzany jest przygotowa6 ofertg zgodnie zwmaganiami SIWZ.
Osoby wskazane w dokumencie upowazniajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym lub
posiadaj 4ce pelnomocnictwo musz q zto2y 6 podpisy na:
wszystkich stronach oferty ;
orazw miejscach, kt6rych oferent nani6sl zmiany.
W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by6 zalqczone
pelnomocnictwo z okreSlonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
W przypadku zlohenia kserokopii pelnomocnictwa musi by6 ono potwierdzone za zgodno{6 z
oryginalem przez osoby udzielajqce pelnomocnictwa.
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9.

6' Formularz ofertowy wraz z wymaganymi zal6cznlkami, naleLy zLo2y w nieprzejrzystym
zamknigtym opakowaniu. opakowanie powinno by6 zaadresowana na adres zamawfui4cego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI4E6W T X,qNILIZACJI SP. Z O.O.
uL GRANICZNA 1,

05 _ 200 woLoMIN
i oznac,zone haslem:
,rSukcesywna dostawa artykalhw biurowych i tonerdw do drukarek na potrzeby
Przedsiebiorstwa Wodociryhw i Kanalizscji Sp. z o.o. w Wolominie" dodatkowo na
opakowaniu nal:eLy umiescid napis ,,Nie otwierat przed terminem otwarcia ofert, tj.
15.42.2012 r. ".

Wymagane dokumenty nale?y przedstawi6 w formie oryginal6w albo kserokopii.
Dokumenty zlozone w formie kserokopii m.rsz4 by6 opu#on. klauzul4
,,zA zGoDNoSC z )RYGINAT,EM" i po5wiadczone za zgodnosi z oryginalem przez
Oferenta.
Zamawiajqcy zuiqda-przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wytqgmie wtedy, gdy-przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumenir jest nieczytelna
lub budzi wqtpliwo5ci, co do jei prawdziwo5ci, a Zamawiaj4cy nie mozJ spraw dnf jej
prawdziwo$ci w inny spos6b.
oferent mohe zwr6ci6 sig pisemnie do zamawiajqcego o wyjasnienie do SIWZ.
ZamawiajqcY niezwlocznie udzieli pisemnych wyjaSnieri- chyba, ze proSba o wyjagnienie
specyfikacji wptynqla do ZamawiajQcego na mniej nii, 5 dni przed terminem otwarcia ofert,
w6wczas Zamawiaiqcy nie bgdzie mial obowiqzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie
pisemna tre56 wyja5nienia zostanie przeslana Ofeientowi, kt6ry zadat pytanie onzw formie
elektronicznej na stronie internetowej Zamawiajqcego.
W szczeg6lnie uzasadlionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e w kazdym czasie, przed
upllrvem terminu do skladania ofert, zmodyfikowae ireie SIWZ. Dokonane w ten spos6b
uzupelnienie stanie sig czgsciq SIWZ za{ zmieniony SIWZ, dostgpny bgdzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiaj4cego i bgdzie dla wszystkich Oferent6w wiqz4cy.
Zamawiajqcy ptzedlv2a termin skladania ofert lub wznacza nowy termin przeprowadzenia
przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbgdny jest dodatko*y 

"ru, 
nu

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedlu2eniu terminu skladania ofert Zamawiajqcy
niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferent6w, kt6rym przekazano SIWZ. W takiej sytuacji
nie ponawia sig ogloszeri prasowych.

| 4. Zamawiajqcy nie zamierza zvvotywal zebraniaoferent6w.
15. Ofertg naleLry sporzqdzil w jgzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygoremniewaZnodci- W przypadku zlozenia przez wykonawcg dokument6w sporz4dzonyctt w j-gzyku

obcym ZamawiajLcy wymaga zlozenia tlumaczenia na jgzyk polski poSwiadczonego przez
tlumacza przys i q gle go.

16. oferent moile zlozyi tylko jednq ofertg, w kt6rej musi by6 zaoferowana tylko jedna ostateczna
cena.

17 . W przypadku, gdy Oferent ptzedlohy wigcej ni2 jedna ofertg nie bgdzie rozpatrywan a Zadna ze
zlo2onych przez niego ofert.

7.
8 .

10.
1 1 .

19.
20.

21.
22.

t2 .

1 3 .

1 8 . Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych, jaki i wariantowych oraz wymaga
Aozenia oferty zgodnej zprzedmiotem zam6wienia okreslotty* * dodatku nr 1 do SIWZ.
Wszystkie strony oferty muszqbyd kolejno ponumerowane, a oferta powinna by6 trwale spigta.
Na wniosek Oferenta, kt6ry nie jest w stanie zlo2y6 oferty w wznaczonym terminie r po-od.,
okolicznoSci od niego niezaleimych, Zamawiq6cy moze przedluzyt tlrmin skladania ofert
przed jego uplywem, powiadamiajqc o tym wszystkich Oferent6w,kt6rzy otrzymali SIWZ.
Przedluienie terminu skladania ofert dopuszczalne jesttylko przed jego uptywem.
Oferent mo2e wprowadzil zmiany do Oferty przed, uplywem terminu do skladania ofert.
Zmiany nalezy zlo2yt wedlug zasad obowiqzuj4cych przy-skladaniu ofert, o kt6rych mowa w
Rozdziale III z dopiskiem ,,ZMMNA". Oferent moze wycofa6, zlo\onqprzez sieiie ofertg pod
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1 .

2.

3 .

4.

warunkiem, ze pisemne powiadomienie wplynie do Zamawiaj4cego przed uptywem terminu
do skladania ofert.

23. Oferent poniesie wszelkie koszty rwiqzane z przygotowaniem i zloheniemof€rry.
24' zamawiajqcy moZe wykluczyd z postepowania oierenta, jekeli stwierdzi, Le distarczone przez

niego informacje nie odpowiadaj4 prawdzie.

Rozdzial IV
Krvterium ocenv Ofertv

1' zamawiaiqcy wyznaczyl nastEpuiqce kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.

l .

Kryteria brane pod uwagQ przy ocenie ofert Znaczenie

Zgodnofil z SIWZ i cena (koszt) r00%
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje nqnihsza cena.

Zamawiajqcv wybiera najkorzystniejszqofertE spo6r6d ofert nieodrzuconych oruz sporzqdzonq
zgodnie ze specyfrkacji istotnych warunk6w zam6wienia, wyl4cznie na podstawie kryteri6w
oceny.
Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT). Cena musi by6
wyrahonaw zlotychpolskich niezaleznie od wchodz4cych w jej sklad elemeni6*.
Cena powinna byi wytahona w PLN do dw6ch miejsc pl-przecinku. Nalezy uwzglgdni6
stawkg podatku VAT zgodnqz przepisami podatkowymi --*.Otog stawki nu dtj"n skladania
ofert.
Wszystkie ceny okreSlone przez Wykonawcg zostan4 ustalone na okres wainoSci umowy i
nie bpd4 podlegaly zmianom. Podana w ofercie cena ryczaltowa musi uwzgtgdnia6
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytulu nale2ytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi prr"iiru-i realizacji
przedmiotu zam6wienia, w tSrm musi uwzglgdni6 ewentualne upusty i rabaty oraz kosziy
dostawy towaru to 

li"Jy: wskazane przez Zamawiajqcego (siedziba pWiK"Sp. z o.o., ul.
Graniczna 1, 05-200 Wolomin). Cena oferty bgdzie ostateczna i nie bgdzie podlega6
zmianie. Oznaeza0 to bgdzie, D Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne
ry?b,jakie mog4 rvystqpid przy realizacji przedmiotu umowy.
W toku oceny ofert ZamawiajQcy moze 2qdaf od Oferenta pisemnych wyja5nieri dotycz4cych
tre(ci zlo2onej oferty.
Zamawiajqcy odrzuc i ofertg, jeheli:
jej treS6 nie odpowiada tresci SIWZ;
jei zlohenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i;
zawiera ru2qco niskq cenE w stosunku do przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy w celu
ustalenia, czy ofefia zawiera ru2qco nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia, zwraca
sig do Oferenta o udzielenie w okreslonym terminie informacii dotyczqcych element6w oferry
maj4cych wptyw na wysokoSi ceny.
zostala zlohona przez Oferenta wykluczonego z udziata w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia,
Oferent na 2qdanie Zamawiajqcego nie zloLylwyjaSnieri w terminie 4 dni od przeslania pytafi.
Zamawiajqcy powiadomi o wynikach postqpowania wszystkich oferent6w w terminie do 7 dni
roboczych od otwarcia ofert Oferent6w pisemnie, na stronie intemetowej
www.pwik.wolomin.pl orazzapomoceogloszenia w siedzibie Przedsiqbiorstwa.

5 .

6.
a)

b)

c)

d)

e)
7 .

Rozdzial V

Rozdzial YI

z Wvkonawcami
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l .

2.

Zamawiajqcy dopuszcza porozumiewanie siq drog4
- pisemn4 (ul. Graniczna l;05-200 Wolomin).
- faxem na numer tel.22 776 33 59,
- drog4elektronicznqu e-mailem na adres:
pwik@pwik.wolomin.pl, m.ogrodo w,czyk@pwik.wolomin.pl
osob4 uprawnion4 do bezpoSredniego konLktowania sig z bferentam i j est:- Pani Nralgorzata ogrodowczyb tel. 22 776 21 27, fai:22 776 33 5s

o udzielenie zam6wie111 -ogq ubiega6 sig wyl4cznie oferenci, kt6rych oferta spelnia wymaganiaokre$lone w niniejszej SIWZ.

a)
b)

c)

d)

e)

m
Formularz oferty (wz6l formularza ofbrty: dodatek nr 2 do SIWA _ zalqcznik nr I,
Wypelniony,,Opis techniczny przedmiotu zam6wienia', zaw ier aizawierajqcy klauzulE,,Zapoznalem siEztreSciqSIWZ" (dodatek nr I do SfWZy zalqcznik nr 2,
Dokument potwierdzajqcy, Le profil dzialalno5ci oferenta odpowiada przedmiotowi
zam6wienia oraz Le oferent jest uprawniony do wystgpowania w obroci" pru*n1i* , zgodnie z
wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo aktualn e zaSwiadczenie
o wpisie do ewidencj.i dzialalno5ci gospodarczej lub z$oszenia do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej, wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uptywem teniinu skladania
ofert) - zalqcznik nr 3,
Umowy regulujqce wsp6lpraca podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie lub oSwiadczen ie, Le
podmiot lvystepuje samodzielnie - zalqcznik nr 4,
Aktualnq informacjg 

^ z Krajowego 
- Rejestru Kamego w zakresie analogicznym

do okreflonego w art. 24 ust. I pl<t 4-9 oraz ust. 2 ustawy Prawo zam6wiert publicznyth,
wystawionq nie wczesniej ni| 6 miesigcy przed, uplywem terminu skladania ofert - zaNqcznrk
nr 5,
Aktualne zaswiadcze.nie z wla6ciwego urzgdu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatk6w oraz z wlaSciwego urzgdu gminy o nie zteganiu oferenta
z uiszczaniem podatk6w lokalnych, r,vystawione nie wcze6niej niZ 3 miesi4ce irzed uptywem
terminu skladania ofert, - zatqcznik nr 6,
Aktualne zalwiadczenie z. wlaSciwego oddziatu Za*adu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenta Spolecznego potwierdzajqcego o nie ,it"gat tu oferenta z
uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wcze$niej-niz3 miesiqce przed"uplywem terminu
skladania ofert - zalqcznik nr 7,
OSwiadczenie Oferenta,2e zapoznal sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia i nie
wnosi do tych dokument6w zastrzehen, oraz uzyskal konieczne informacje i wyja5nienia do
przygotowania oferty (wz6r oswiadczenia: dodatek nr 3 do Srwq - zatqcziik nr C,
o5wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postEpowaniu (wz6r
oSwiadczenia: dodatek nr 4 do SIWD - zalqcznik nr 9,
Podpisan4 ostatniq strong umowy i parafowane wszystkie jej pozostale strony (wz6r umowy:
dodatek nr 5 do SfW4 - zalqcznik nrl0,
Upowaznienie do podpisania oferty, Xeheli ofertg podpisujq inne osoby ni| upowu1nione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wz6r upowaznienia: dodatek
nr 6 do SIWA - zalqcznik nr 77,
Wykaz wykonanych w ci4gu czterech lat co najmniej 3 uslug na ,,sukcesywna dostawE
material6w biurowych i toner6w do drukarek" odpowiadaj4cych rodzajem, zakresem i
terminem tealizacji uslugi stanowi4cej przedmiot zam6wienia (wz6r wykazu: dodatek nr 7 do
SfWA - zalqcznik nr 12.

s)

h)

D

i)

k)

D

Rozdzial WI
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Rozdzial VIII

lI/adium
Zamaw iaj qcy nie 24da wn ie sienia wadium

Rozdzial IX

Zamawiajqcv nie przewiduje wniesienia zabezpieczenianalezytego wykonania umowy.

Termin skladania Ofert uplywa 15.02.2011 roku o godz il.il.
g!ry yalezy ao4! w lsiedzibie PrzedsiEbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. wWolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
gftry zloaone po terminie zfi/raoa sipbez otwierania po uprywie terminu wy7ry1azonego doskladania Ofert.
Termin zwiqzania Ofert4 wynosi 60 dni.
Bieg terminuzwiqzaniaQr"nu rozpoczwasig wraz z uplywem terminu skladania Ofert.
otwarcie ofert jest 

luy" i nast4pi dnia 15.02.2012 roka o godz. ti.fu * siedzibie
Zamawiaj4cego przy ul. Granicznej I w Wolominie.
Wszyscy zainteresowani mogq by6 obecni przy otwieraniu ofert. W pr4zpadku nieobecnoSci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajqcy przelle Wykonawcy i"t".-"":i z otwarcia
ofert na jego pisemny wniosek, zlo2<>ny naipolniii w terminie 7 dni od,daty 6ly*" terminu
skladania ofert.

4 .
5 .
6.

J .

7.

8. Podczas otwarciazostan4ogloszone:
a. sklad komisji przetargowej,
b. kwota, jakqZamawiajqcy zamierza przeznaczytna sfinansowanie zam6wienia,
c. nazwy i adresy Oferent6w,
d. ceny ofert, terminu wykonania zam6wienia.
9' Oferty zostanq_ sprawdzone czy zostaly sporzqdzone zgodnie ze specyfikacjq istotnych

warunk6w zam6wienia.
10' Zamawiajqcy przyzna zam6wienie oferentowi, kt6rego oferta spelnia wymagania okreslone w

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia orazzostalaurnuiuzanajLoruystniejszq.
1 l ' W toku oceniania ofert Zamawiajqcy mohe za2qda6 od Oferent6w udrielenia wyjaSnieri

dokument6w potwierdzajqcych spelnienie warunk6w.
12. Postgpowanie o zam6wienie uniewaznia sip, gdy:
a. nie wptynglaLadna oferta niepodlegaj4ca odrzuceniu,
b. cena nalkorzystniejszej oferfy przekracza kwotg, kt6rq Zamawiajqcy moke przezrtaczyc na

r e alizacj g zam6wienia,
c. wyst4pila istotna zmiana okolicznoSci powoduj4c a, ize wykonanie nie leZy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo wczeSniej przewi dzie6,
d. postqpowanie jest dotknigte wadQ uniemo2liwiaj4cq zawarcie wuimej umowy.
13. O uniewaznieniu postgpowania zawiadamiasig niezwlocmie wszystti.n Of..rnt6w.
14. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oftrtv, Zamawialqcy zawiadamia

niezwlocznie Oferenta, kt6rego ofertg odrzucil / kt6rego Oferenta wykluczyl, podaj4c
uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynnoSci.

Rozdzial XI

Umowa

1. Wybrany oferent ma obowi4zek skontaktowa6 sig zZamawiajecym w terminie do 5 dni od
momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

2- Zamawiajqcy powiadomi wybranego Wykonawca o miejscu i terminie podpisania umowy.
Osoby reprezentujqce WykonawcQ przy podpisywaniu umowy powinny posiada6 ru ,ob4
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile-umocowanie to nie
bgdzie w5mikad z dokument6w zalqczonych do oferfy.

Rozdzial X

(trnna * z lO



a
J . Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do slwz. w projekcie umowy zostanie wyznaczonawysokoSd kar umownyoh z tytufuniewykonania lub nienaL zy&gowykonania umowv.

Rozdzial )ilI
Odwolania

Pouczenie o Srodkach odwolawc4rch przysruguje wykonawcy w toku postgpowania oudzielenie zam6wienia
oferentom, kt6rych 

intergs prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawiaiqcego zasad okreslonych w slwz, przysluguje odwolanie skierowanedo Zamawiajqcego.
odwolanie naleiry wnie56 nie p6zniej ni|w :iryl dni od ogloszenia wyniku postgpowania.
zlmawiaiqcy tozpatrzy odwolanie w ci4gu z ani oo dary jeg"o zlozeniai rari.ii"aiowie&i napiSmie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr I do slwz - opis przedmiotu zam6wienia
2) Dodatek nr 2 do SIWZ - Wz6r formularza ofertv
3) Dodatek nr 3 do slwz - oswiadczenie o zapoznaniusig z SIWZ
4) Dodatek nr 4 do slwz - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Dodatek nr 5 do SIWZ -Wz6r umowy
6) Dodatek nr 6 do SIWZ - Upowa2nienie do podpisania oferty
7) Dodatek nr 7 do SIWZ - wykaz zrealizowanych zam6wieri
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Sporzqdzila : Malgorzata Ogrodowczyk, DI
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