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ROZDZIAŁ 1 Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Nazwa: 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres: ul. 17 Marca 20 

 82 – 200 MALBORK 

Numer telefonu: 261 536 747 

Godziny urzędowania: od godz. 7.30 do godz. 15.30 

NIP: 579–19–27–841 

REGON: 192471265 

Adres poczty elektronicznej: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  

Adres strony internetowej: www.22blot.wp.mil.pl 

 

Wykonawcy pobierający SIWZ z wyżej wskazanej strony internetowej są związani 

wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie 

internetowej. 

 

ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia 

1. Udzielenie zamówienia następuje w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nie przekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, 

na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 

z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz wydane na podstawie 

niniejszej Ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 

3. Rozporządzenie 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 2019 r. poz. 2453). 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 2450). 

 

 

 

http://www.22blot.wp.mil.pl/
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ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

22600000-6 - tusz 

30192113-6  - wkłady drukujące  

30124300-7 - bębny do maszyn biurowych 

30125110-5 - toner do drukarek laserowych/faksów 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu 

biurowego dla 22. BLT w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu oraz odbiór 

zużytych materiałów eksploatacyjnych (odpadów) (według opisu przedmiotu 

zamówienia oraz ilości wskazanych w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 5 do 

SIWZ). Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę wraz z rozładunkiem towaru  

w miejsce wskazane przez odbiorcę.  

 

I.     MIEJSCE DOSTAWY  

i ODBIORU ODPADÓW 

II.  MIEJSCE DOSTAWY  

i  ODBIORU ODPADÓW 

Magazyn Służby Łączności UL  

i Informatyki 22. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego - Lotnisko w Królewie 

Malborskim.  

Magazyn 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu 

Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 

28B, 83-00 Pruszcz Gdański.  

 

Ilości przedstawionego asortymentu w „Formularzu Cenowym” - Załącznik nr 5 do SIWZ   

są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty. Wykonawca będzie 

realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie. 

 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez 

odbiorcę na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 49. Bazy Lotniczej  

w Pruszczu Gdańskim (pod ww. adresy) na własny koszt i ryzyko, po uprzednim 

minimum trzydniowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego 

upoważnionym do odbioru towaru.  

 Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności  

do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez 

Zamawiającego.  

 Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać  

i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.  

 Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie 

przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych 

dokumentów lub opakowania.  

 Na zakupiony towar będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca 

zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych 
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towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa 

terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje 

Wykonawca przez okres 24 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.  

 W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonego 

towaru, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji”  

o ujawnieniu wady. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny  

od wad, w terminie 7 dni od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca  

na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru  

wraz z „Protokołem reklamacji” (załącznik nr 2 do projektu Umowy) za pokwitowaniem. 

Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca.  

 Na zakupiony towar będą obowiązywać uprawnienia z tytułu rękojmi.  

 Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, 

nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne 

informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do użycia oraz parametrów 

technicznych. Nie dopuszcza się opakowań zbiorczych. Każdy produkt musi  

być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wymagane wewnętrzne 

hermetyczne opakowanie).  

 Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe – oryginalne lub równoważne, 

bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, muszą być kompatybilne  

ze sprzętem w którym mają być używane.  

 Za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały 

wykorzystane produkty w 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego 

używania i uszkodzenia, nie regenerowane. Wszystkie elementy wchodzące w skład 

materiałów (np. bęben światłoczuły, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, 

nie regenerowane, nieprefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całość 

ani w części w skład innych materiałów (nieużywane).  

 Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego  

są zamówione, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, 

wydajność i jakość druku) w stosunku do typu zamówionego produktu fabrycznie 

nowego (nowo wytworzonego w całości), nierenegowanego, pochodzącego  

od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony.  

 Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, 

dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca 

zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, 

że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączy do oferty raport z testów wydajności 

przeprowadzony zgodnie  z normami ISO/IEC tj:  

- ISO/IEC 19752 – norma dla tonerów monochromatycznych urządzeń laserowych,  

- ISO/IEC 19798 – norma dla tonerów do kolorowych urządzeń laserowych,  

- ISO/IEC 10561 – norma dla kardridży do urządzeń igłowych,  

- ISO/IEC 24711/24712 – norma dla tuszy do urządzeń atramentowych.  
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że oferowane produkty równoważne są w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego  

są przeznaczone o parametrach nie gorszych w stosunku do typu zamawianego produktu 

stanowiącego przedmiot zamówienia.  

Potwierdzenie zgodności parametrów technicznych ( raport z testów wydajności), w tym 

wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów 

monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla 

tonerów kolorowych( lub norm równoważnych) wystawiony przez podmiot niezależny 

od producenta, Wykonawcy i dystrybutora, w języku polskim zawierający elementy: 

- średnia ilość wydruku, - odchylenie standardowe,- dolna granica przedziału ufności ( 90 

%), - data testowania,- lista testowanych kaset,- liczba kaset użytych do obliczeń,- typ 

kasety, - czy stosowano procedurę wstrząsania,- tryb drukowania,- liczba urządzeń 

użytych w teście, - użyty nośnik,- format papieru,- orientacja podawania papieru,- system 

operacyjny,- oprogramowanie,- wersja sterownika drukarki,- wersja strony testowej, - 

kody testowanych wkładów, - numery zużytych urządzeń, -temperatura, - wilgotność, - 

sposób połączenia komputera z testową drukarką, - zestawienia wydajności 

poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie. 

 W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych 

równoważnych Wykonawca gwarantuje:  

a) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia  

lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego 

serwisu producenta, w przypadku sprzętu będącego na gwarancji, będzie zastosowanie 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego;  

b) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia  

lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez firmę, z którą Zamawiający zawarł 

umowę na naprawę, w przypadku sprzętu niebędącego na gwarancji, będzie zastosowanie 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego;  

c) bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie 

zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego 

pełnej użyteczności;  

d) w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, stwierdzoną przez 

przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego Wykonawca przejmie wszelkie 

obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń;  

e) podstawą do wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie protokół 

stwierdzenia szkody sporządzony przez autoryzowany serwis gwaranta urządzeń oraz 

faktura wystawiona za naprawę.  

 Zamawiający dodatkowo żąda, aby w przypadku zaoferowania równoważnych 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek Wykonawca dołączył 

do Umowy „Oświadczenie dotyczące produktów równoważnych” – Załącznik nr 6  

do Umowy  następującej treści:  
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,,Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne zamienne są odpowiednie  

dla danego rodzaju sprzętu i będą w pełni z nimi współpracowały. W przypadku awarii  

z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy 

urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód, jakie awaria  

ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną 

kwestionowanych a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych 

przeprowadzimy na własny koszt”. 

 Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość  

lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań 

producenta drukarek, kserokopiarek, faksów, Wykonawca zobowiązuje  

się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie  

7 dni (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym 

produkcie (e-mailem lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

 Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi 

określonymi w „Formularzu Cenowym” – Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku 

braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest 

przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą,  

że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego 

identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.  

 W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał 

opisowi określonemu w SIWZ (Formularz Cenowy) – Zamawiający odmówi przyjęcia 

towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego  

z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.  

 Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, 

dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzaniu ilości, 

rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.  

 Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko 

wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 

materiałów ponosi Wykonawca.  

 Brak opisu technicznego dla produktów równoważnych skutkować będzie odrzuceniem 

oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ.  

 Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

towaru wraz z fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące 

informacje:  

a) numer umowy, której dotyczy faktura,  

b) miejsce dostawy (osobna faktura na dostawę dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego  

w Malborku i osobna dla 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim), 

c) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem.  
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 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” 

stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren 

kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie 

pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektów wojskowych  

w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojonych (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami 

wynikającymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. 

w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej  

(Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia 

zgody na realizację umowy przez pracowników nie posiadających obywatelstwa 

polskiego może potrwać około miesiąca. Z powyższego Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami 

wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących u Zamawiającego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami 

wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących u Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego  

w szczegółowym opisie zostaną odrzucone. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów oraz oświadczeń  

o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia 

oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogów elektronicznych 

oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji dostawy przedmiotu umowy (wszystkie pozycje i ilości wskazane                     

w „Formularzu Cenowym”  – Załącznik nr 5 do SIWZ ) ustala się: do 10 dni roboczych  

od dnia podpisania umowy.  

 

ROZDZIAŁ 5   Zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp 

Zamawiający w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego będzie stosował 

procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  
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czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu. 

 

ROZDZIAŁ 5 A  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

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

1. nie podlegają wykluczeniu: 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania - na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp (zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Wyżej wymienione podstawy prawne do wykluczenia  

z postępowania będą miały również zastosowanie do wskazanego podwykonawcy. 

1.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp (zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do SIWZ), w tym: 

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość,  w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania  

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 

 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 

ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

2.   spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                            

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Opis spełnienia warunku:  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków  

w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków  

w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków  

w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  
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się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu  

nie spełnienia warunków,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 - 23 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                           

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,  

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

5. 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. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach  

lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy łączący 

wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów inne podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywania zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu  dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22. 
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa jak wyżej  

nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  

jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową o której mowa jak wyżej. 

7. Ocena spełniania przez Wykonawców ww. warunków dokonana będzie na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale 

nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych 

warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób: 

a) Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu 

i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza 

spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. 

b) Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty  

lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień.  

c) Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

opisanych szczegółowo w niniejszym Rozdziale, nastąpi w oparciu o treść 

przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń. 

d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca  

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych  

lub zawodowych wykonawcy  w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

e) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: 

1. etap 1 – ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie  

na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału  

w postępowania oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, formularza 

cenowego 

2. etap 2 – potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 

będzie podlegać tylko Wykonawca, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą 

spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub Wykonawca wykluczony, po analizie 

oświadczenia oraz podwykonawstwa i polegania na zasobie innego podmiotu (jeżeli 

będzie wskazany w ofercie) 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
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ROZDZIAŁ 6   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

 

I. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w Rozdziale V pkt. 2) 

należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy 

Pzp – złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:  

 

ETAP 1 
W celu wstępnego potwierdzenia:   

– dokumenty wymagane od wszystkich wykonawców, aktualne na dzień składania ofert 

 

1. Wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 

ust. 1 ust. 12 – 23 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) 

 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 

ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) 

 

2. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

a) W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu, nie 

żąda złożenia Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu  o zamówienie  publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 2 ustawy. 

 

3. Inne dokumenty : 

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). 

b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) 

c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych 

dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); 

 

ETAP 2 

W celu dalszego potwierdzenia: 

- na wezwanie Zamawiającego tylko przez Wykonawcę , którego oferta została najwyżej 

oceniona aktualnych na dzień składania. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

1.  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a)  W związku z tym, że Zamawiający wymaga złożenia tylko oświadczenia o braku podstaw 

do wykluczenia, nie żąda złożenia dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2.  wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

a) W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu nie 

żąda złożenia dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  
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26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

b) spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 

w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia spełnienia 

przez zaoferowane produkty wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty dokumentów potwierdzających,  

że zaoferowane artykuły posiadają takie same parametry lub lepsze jak artykuły wskazane 

przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty raport z testów 

wydajności przeprowadzony zgodnie z normami ISO/IEC tj:  

- ISO/IEC 19752 – norma dla tonerów monochromatycznych urządzeń laserowych,   

- ISO/IEC 19798 – norma dla tonerów do kolorowych urządzeń laserowych,  

- ISO/IEC 10561 – norma dla kardridży do urządzeń igłowych,  

- ISO/IEC 24711/24712 – norma dla tuszy do urządzeń atramentowych.  

 Potwierdzenie zgodności parametrów technicznych ( raport z testów wydajności), w tym 

wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów 

monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla 

tonerów kolorowych( lub norm równoważnych) wystawiony przez podmiot niezależny od 

producenta, Wykonawcy i dystrybutora, w języku polskim zawierający elementy: 

- średnia ilość wydruku, - odchylenie standardowe,- dolna granica przedziału ufności ( 90 %), 

- data testowania,- lista testowanych kaset,- liczba kaset użytych do obliczeń,- typ kasety, 

- czy stosowano procedurę wstrząsania,- tryb drukowania,- liczba urządzeń użytych w teście, 

- użyty nośnik, - format papieru,- orientacja podawania papieru,- system operacyjny,- 

oprogramowanie,- wersja sterownika drukarki,- wersja strony testowej, - kody testowanych 

wkładów, - numery zużytych urządzeń, -temperatura, - wilgotność, - sposób połączenia 

komputera z testową drukarką, - zestawienia wydajności poszczególnych tonerów z podaniem 

urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie. 

  

Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie zgodności parametrów technicznych produktów 

równoważnych było wystawione przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy 

i dystrybutora.  
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

o którym mowa w rozdz. VI 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 

 

II. Na potwierdzenia przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt. 12) ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:  

- w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

(www.22blot.wp.mil.pl  pod nr 22.BLT.SZP.2612.81.2020)  informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

http://www.22blot.wp.mil.pl/
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dowody, że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

III. Pozostałe zasady składania oświadczeń i dokumentów.  

 

1. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt 1.1.a i b,  

3a-c, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę. 

2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3. Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę z dopiskiem za zgodność z oryginałem.  

4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. 

Poświadczenie za zgodność  z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).    W przypadku 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby 

niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy  

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno  

być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem kopii lub poświadczone przez wykonawcę. 

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

polski. 

6. Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu, że oświadczenia  

i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenie i/lub dokumenty. 

7. Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu (podając nr sprawy i nazwę 

postępowania), że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzające spełnianie 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

do wykluczenia, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji 

Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/lub dokumentów o ile są one 

aktualne. 
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8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy, Rozporządzenie 

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). 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych  

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez Wykonawcę 

kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, muszą  

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

 

ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  

się z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 

polskim, w formie pisemnej. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia: 

a) oferty; 

b) oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

c) oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania; 

d) oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej; 

e) dokumentów w oryginale, potwierdzających wniesienie wadium w formie innej niż 

pieniądz; 

f) złożonych pełnomocnictw; 

g) dokumentów uzupełnianych lub poprawianych na wezwanie Zamawiającego  

na podstawie  art. 26 us.t 2f, 3, 3a i 4 ustawy Pzp.  

3. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe                                   

(Dz. U z 2018 poz. 106 z póź. zm.).  

b) osobiście, 

c) za pośrednictwem posłańca, 

d) przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.11.2002r.                       

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) 
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4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

2) modyfikacje treści SIWZ, 

3) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa 

w art. 86 Ustawy Pzp oraz odpowiedź Zamawiającego, 

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 

5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

6) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,  

8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 

9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian 

w treści oferty, 

10) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

11) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 

12) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali 

z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

14) zawiadomienia o miejscu i terminie podpisania umowy, 

15) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

16) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie 

art. 181 ustawy Pzp, 

17) wezwanie kierowane do Wykonawcy do złożenia wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny 

oraz jego odpowiedź. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 

otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, 

niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

6. W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (e – mail), o których mowa 

w pkt 2., gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej 

wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego 

Zamawiającego.  
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7. Pisma nadawane drogą elektroniczną (e – mail) należy przesyłać w plikach PDF 

jako załączniki do wiadomości, z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism 

obowiązującego w korespondencji tradycyjnej lub przekazywanej faksem.  

8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z zamówieniem, w tym ewentualne 

zapytania były kierowane wyłącznie na adres pocztowy, drogą elektroniczną, 

zamieszczony w punkcie 1. niniejszej SIWZ, oznaczone sygnaturą sprawy 

i zaadresowane następująco: 

 

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

ul. 17 Marca 20 

82–200 Malbork 

 22.BLT.SZP.2612.81.2020                             

9. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 

Osoby upoważnione do udzielania informacji: 

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych 

  Agnieszka   ZIÓŁEK 

Numer telefonu: 261 536 747 

  

Adres poczty 

elektronicznej: 

 

22blt.przetargi@ron.mil.pl 

 

  

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Wymagają  

one zachowania pisemności postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 8 Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:  8 000,00 (słownie: osiem 

tysięcy złotych 00/100) 

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:  

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Narodowy Bank Polski Oddział 

Okręgowy Gdańsk nr  Konta  58 1010  1140  0173  1413  9120  3000  z  adnotacją 

wadium  – „Zakup i dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do zabezpieczenia pracy 

sprzętu informatycznego 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 

jednostek będących na zaopatrzeniu”  nr sprawy 22.BLT.SZP.2612.81.2020.  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,   

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w 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 2007r. Nr 42 poz. 275).  

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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4. Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  

uznania  na rachunku Zamawiającego.   

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

7. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem 

otwarcia ofert. Przy  czym  za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  

przyjmuje  się  termin  uznania  na rachunku bankowym zamawiającego.  
8. Wadium  wniesione  w  pieniądzu,  zostanie  zwrócone  wraz  z  odsetkami  

wynikającymi z  umowy rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  

pomniejszone  o  koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem  

z ofertą w osobnej kopercie, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć  

do oferty lub złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego bud. nr 1, I piętro – kasa czynna  

w dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 11:00 – 14:00.  

10. Polisa,  poręczenie,  gwarancja  lub  inny  dokument  stanowiący  formę  wadium  winno  

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające  

do zapłaty kwoty wadium zgodnie  z  warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  

zamówienia,  następuje  jego  bezwarunkowa wypłata  bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń   

ze  strony  gwaranta  /  poręczyciela. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z 

określonych w niniejszej specyfikacji form wadium oferta  Wykonawcy podlegać  będzie 

odrzuceniu.  

11. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium  wszystkim  Wykonawcom  po  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  

którego  oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

12. Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia 

przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego  stronie,   

nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń  o  których  mowa  w  art.  25   

ust.  1 oraz w art. 25 a ust 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na  poprawienia  

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

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; oraz którego  oferta  

została  wybrana  odmawia  podpisania  umowy  na  warunkach  określonych w ofercie,  

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało  

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte  

w art. 45 i 46  Prawa zamówień publicznych. 

16. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej gwarancji. Jednocześnie aby uniknąć 

wykluczenia z postępowania wskazane jest aby gwarancja zawierała informacje, których 

ofert dotyczy poprzez określenie sum gwarancyjnych odpowiadających kwotom wadiów 

lub jednej sumy gwarancyjnej równej sumie kwot wadiów.  

 

ROZDZIAŁ 9 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego, zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

5. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego. 

6. 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. 

 

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Sposób przygotowania oferty 

1.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

1.2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

1.3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 

(długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny. 

1.4. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy/druków stanowiących załączniki 

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bądź zgodnie z tymi 

formularzami. 

1.5. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się także parafowanie każdej strony oferty. 

1.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  

1.7. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS, ewidencji 

działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  

1.8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, 

kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio do zapisów 

SIWZ z rozdziału 6 pkt 3 i 5. 

1.9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez  

osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu 

i wstawienie poprawnego. 

1.10. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby 

niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy  

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno  
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być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem kopii lub poświadczone przez wykonawcę 

1.11. Oczekuje się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna  

rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  

1.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie 

z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

1.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 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. 

1.14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

1.15. Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej  

jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące 

oznaczenie:  

 
 

1.16. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w pkt. 1.15, 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

2. Oferty składane wspólnie 

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

Nazwa Wykonawcy  22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

„Zakup i dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do zabezpieczenia pracy 

sprzętu informatycznego 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku  

oraz jednostek będących na zaopatrzeniu”- p. Agnieszka Ziółek 

 

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2020                             

„Nie otwierać przed dniem: 27.07.2020r. godz. 10.00” 
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2.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. 

2.3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2.4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

2.5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej itp. składa 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, formularz ofertowy składa 

pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 

wspólną; 

 kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 

2.6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  

i mają do nich zastosowanie zasady określone w ppkt 2.1. – 2.5. niniejszego rozdziału. 

2.7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy dostarczyć na adres: 

22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

2. Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2020 r. o godz. 9:30.  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w  budynku nr 12, sala odpraw.  
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4. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny  

na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki 

upoważniającej do wejścia do Kancelarii Jawnej w celu złożenia oferty. 

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c)  Ceny, terminu wykonania 

7. Zmiany i wycofanie oferty: 

a) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. 

c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane  

w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane  

to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE” 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy 

bez otwierania. 

 

ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, 

tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 

SIWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena 

oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

3. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie 

jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla  

się do 1 grosza. 

4. Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegała zmianom. 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - należy wyliczyć w „Formularzu cenowym” 

i tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została 

określona wartością 0,00 zł.  

7. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu  

do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 

każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie  

na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert: 

K R Y T E R I U M WAGA  % 

A 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium - 

Cena oferty brutto w zł  
60 

B 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium –  

Rodzaj/ ilość zaoferowanych materiałów w oryginałach 
 

40 

LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą 

ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia 

na podstawie poniższego wzoru: 

LP = A + B 

 

KRYTERIUM - CENA OFERTY BRUTTO W ZŁ                           /A/ 

Kryterium „cena oferty brutto w zł ” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Cena  

=  

najniższa cena brutto   

x 60  

cena brutto badanej oferty  
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Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną 

przeliczone według powyższego wzoru.  

 

KRYTERIUM – RODZAJ/ ILOŚĆ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH /B/ – 

40% - szczegółowy opis (wzór)        

 

Rodzaj 

materiałów  = 

liczba sztuk zaoferowanych 

materiałów oryginalnych w 

badanej ofercie 

x 40  
największa liczba sztuk 

zaoferowanych materiałów 

oryginalnych pośród wszystkich 

ofert  

Przez materiały oryginalne Zamawiający rozumie materiały oznaczone przez ich producenta 

takim samym symbolem jak w Formularzu cenowym. Produkt oryginalny to materiał 

rekomendowany przez producenta urządzenia, do którego jest on dedykowany.  

We wszystkich pozycjach, w których Zamawiający w Formularzu cenowym – załącznik nr 5 

do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia wskazał na produkt oryginalny, Wykonawca 

winien zaoferować tylko oryginalny produkt. W pozostałych pozycjach Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych. 

UWAGA: 

 Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc  

po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

 Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną.  

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Wynik – 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, którego 

oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork – sygn. sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2020                             

 

 
Strona 24/30 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie  

z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

9. Poprawianie oczywistych omyłek w treści oferty. 

9.1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem,  

że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty. 

9.2. O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

9.3. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  

nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki o której mowa w Rozdziale 13 ust. 9 pkt. 9.1. c) 

SIWZ Zamawiający taką ofertę odrzuci. 

 

ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
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1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o których mowa w pkt 1, jeżeli postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu  

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę 

na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zawiadomi pocztą elektroniczną lub telefonicznie wybranego Wykonawcę 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie 

prawne do podpisania oferty, jeżeli umocowanie takie nie wynika z dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

 

ROZDZIAŁ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

2. 1. Siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego 

skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z SIWZ – w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. 
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2. 2. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub organizacyjna 

skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie  

z SIWZ – w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia 

zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia 

kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką.  

2. 4. W przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, wykonawca zaoferuje inny 

spełniający wygania techniczno-jakościowe, co jednocześnie nie może doprowadzić  

do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 2.1, 2.2  

i 2.3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 

którego skutkom nie można zapobiec. 

5. Wszystkie postanowienia wymienione pkt 2. w stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 

6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

a) zmiana danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną umowy, np. 

osoby wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację umowy, 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych. 

 

 

ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

3.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3.2. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3.3. Odrzucenia oferty odwołującego; 

3.4. Opisu przedmiotu zamówienia; 

      3.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie i informację o czynności bezprawnie podjętej wnosi się w terminie 

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
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jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie Ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym 

w art. 182 Ustawy Pzp. 

6. 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ 18 Informacje o podobnych zamówieniach 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa                            

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy pzp. 

 

ROZDZIAŁ 19 Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy Podwykonawcom 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający w takim przypadku, zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp, żąda wskazania 

przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

3. Brak informacji, o której mowa w pkt. 3 będzie rozumiany przez Zamawiającego  

jako realizacja przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi  

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na zasoby którego 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powołał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia 
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ROZDZIAŁ 20 Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację 

na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. 

3. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie on do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek  ten wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

4. Zamawiający udzieli 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 w postępowaniu.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył 

udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

6. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ  

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

ROZDZIAŁ 21 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 do zastosowania przez 

zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

22 Baza Lotnictwa Taktycznego 

ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,  
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tel:261-536-216, fax:261-536-216; 

z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się kontaktować pod 

numerem telefonu 261 536 287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup  

i dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do zabezpieczenia pracy sprzętu 

informatycznego 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek 

będących na zaopatrzeniu”  sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2020 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres   4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

____________________________________ 

mailto:e.wieckiewicz@ron.mil.pl
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

ROZDZIAŁ 22 Załączniki 

Wykaz załączników do SIWZ będących jej integralną częścią: 

1. załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2. załącznik nr 2  Projekt umowy  

3. załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                            

z postępowania z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 

4. załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp 

5. 

 

załącznik nr 5 

 

 

Formularz cenowy.  

 


