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1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ i innych dokumentach 

dotyczących postępowania mowa jest o: 
1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 
2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy - zwany dalej FO-1 lub 

FO-2, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2.1 lub 2.2 do SIWZ oraz formularz cenowy zwany dalej  
FC-1 lub FC-2 stanowiący odpowiednio załączniki nr 3.1 lub 3.2 do SIWZ wraz z określonymi w nich 
wymaganymi dokumentami, 

3) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu wykonawcy, należy przez to 
rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym wykonawcę do występowania w obrocie 
prawnym lub upoważnioną oddzielnym dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu 
wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy) są 
obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.  

1.3. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik 
jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy 
prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

1.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

1.5. Do udzielenia pełnomocnictwa dla osoby, o której mowa w pkt. 1.1.2), postanowienia pkt. 1.3 i 1.4 stosuje 
się odpowiednio. 

1.6. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. 

1.7. Wszelkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 
1.8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą 

w złotych polskich. 
1.9. W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie 

wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
1.10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
Zamawiający - Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,  
00 - 925 Warszawa (dalej: „GUS”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych 
rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, 
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 
W świetle powyższego GUS informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Generalny Głównego 

Urzędu Statystycznego  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00 - 925 Warszawa.  
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa,  
al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych.  
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4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz 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). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
b) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne do 100 lat.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania.  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej 
oferty w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
11) GUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

1.11. Klauzula poufności 
Zamawiający wprowadził w § 13 wzorów umów, które stanowią odpowiednio załączniki nr 6.1 i 6.2 
do SIWZ, klauzulę poufności o następującej treści: 
„§ 13 
1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane 

przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz 10 lat po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane 
wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 
przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie 
poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Wykonawcę, o których 
mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 
1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997), 

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 

4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego 
chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie 
u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności: 
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 

w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności, 
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2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną 
udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub 
w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do 
Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej 
postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym w sprzeczności 
z postanowieniami Umowy.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust 3 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy, 
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, 
o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmie wszelkie działania 
konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej dokonało 
się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe 
swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu 
umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym. 

10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub 
elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
13. Wykonawca – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego – 

administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: 
……………………………………………….………………  

14. Zamawiający – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę – 
administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe 
……………………………………………………………….. „ 

1.12. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty. 
2.1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
2.2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 1 ustawy. 
2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.4. Składając ofertę, wykonawca powinien zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Ww. czynności wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie 
później niż w terminie składania ofert. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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2.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.  

2.6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.7. Dokumenty z informacjami zastrzeżonymi należy zamieścić w kopercie, o której mowa  
w pkt 2.16, w oddzielnym, opatrzonym dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza 
się odcisk pieczęci) opakowaniu, które należy opisać podając na nim numer sprawy, nazwy dokumentów 
i odpowiadające im numery zawarte odpowiednio w FO. 

2.8. Ofertę należy sporządzić: 
1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) w języku polskim; 
3) w jednym egzemplarzu; 
4) oferta i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 
5) oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana 

w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
2.9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenie i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy odpowiednio FO-1 lub FO-2 sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załączniki nr 2.1 i nr 2.2 do SIWZ; 

2) wypełniony formularz cenowy odpowiednio FC-1 lub FC-2 sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załączniki nr 3.1 i nr 3.2 do SIWZ; 

3) oświadczenie wymienione w pkt 9.1. SIWZ.  
2.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
2.11. Strony oferty i oświadczenia – w miejscach określonych przez Zamawiającego - muszą być opatrzone 

podpisem osoby, o której mowa w pkt 1.1.2) albo pełnomocnika, o którym mowa  
w pkt. 1.2. Podpis powinien być złożony w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację 
osoby składającej podpis lub opatrzony pieczątką imienną. 

2.12. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

2.13. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

2.14. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione  
w czytelny sposób, podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę, o której mowa  
w pkt 1.1.2) albo pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1.2. Podpis powinien być złożony  
w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis lub opatrzony 
pieczątką imienną. 

2.15. W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów, których Zamawiający nie wymagał  
(np. materiały reklamowe itp.), należy je oddzielić i opisać: „dokumenty uzupełniające”. Dla dokumentów 
tych nie stosuje się postanowień zawartych w punktach 2.9-2.14. 

2.16. Ofertę należy złożyć w kopercie: 
1) zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych 

przez wykonawcę zabezpieczeń,  
2) opatrzonej dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci),  
3) zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i oznaczonej następująco: 

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
numer sprawy: 12/DB/PN/2018  

z dopiskiem odpowiednio: „Część nr 1” lub „Część nr 2” 
„Nie otwierać przed 26 listopada 2018 r. godz. 10:30” 

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 211 
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4) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest dedykowany 
formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego.  
JEDZ należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia/.  
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
a) Zamawiający dopuszcza następujące formaty dokumentów składanych za pośrednictwem 

formularza: .txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps, .jpg(.jpeg), .tiff, .png, .zip, .7z.; 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z 

narzędzia ESPD https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi 
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów, lub pobrać dokument oświadczenia 
JEDZ ze strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ: 
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/; 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie;  

d) Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne; 

e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat, Microsoft 
Word), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source  
(np.: AES Crypt, 7-Zip ) lub komercyjnych; 

f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ; 

g) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany dedykowany formularz BIP GUS w taki sposób, aby dokument 
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W nazwie przesłanego 
pliku należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 
Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do 
oferty – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty); 

h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ; 
i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego Zamawiającego; 
j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu. 

2.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą lub 
wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt 13.3. 
Powiadomienie to powinno być sporządzone stosownie do powyższych postanowień, a koperta, o której 
mowa w pkt. 2.16, dodatkowo oznaczona napisem - odpowiednio - "ZMIANA” lub "WYCOFANIE". 

2.18. Wykonawca nie może dokonać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
2.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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2.20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części, w celu ułatwienia dostępu 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

2.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Nazwa zamówienia 

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na 
potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. 

3.2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy tuszy, tonerów oraz  materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: 
Część nr 1 
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych 
będących na gwarancji. 
Część nr 2 
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych. 
 
W zakresie Części nr 1 i 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych w zakresie nie więcej niż 
20% dla każdego materiału eksploatacyjnego pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto 
wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu. 

3.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla Części nr 1 był wyprodukowany jako fabrycznie 
nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości oraz spełniał 
warunki gwarancyjne producentów urządzeń, o których mowa odpowiednio w załączniku nr 1.1 do SIWZ 
(Tabela nr 1). Warunki gwarancyjne producentów urządzeń stanowią załącznik nr 1 do OPZ dla Części nr 1. 

3.4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla Części nr 2 był wyprodukowany jako fabrycznie 
nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, o którym mowa w 
załączniku nr 1.2 do SIWZ (Tabela nr 2).  

3.5. Dla Części nr 2 Zamawiający dopuszcza oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych pod 
warunkiem, że będą to materiały, w szczególności: 

1) o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów 
oryginalnych pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, 

2) pakowane hermetycznie, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, 
3) których wydajność jest zgodna ze złożoną ofertą wymaganą przez Zamawiającego, 
4) które zapewniają jakość wydruku nie gorszą jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta  

sprzętu, 
5) które nie ograniczą pełnej współpracy z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z 

tuszem lub tonerem, 
6) nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku 

wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, 
7) które w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, 
8) w których zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem, 
9) posiada znak firmowy ich producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt. 

3.6. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa: 
1) „Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1” stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ; 
2) „Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2” stanowiący załącznik nr 1.2 do SIWZ. 

3.7. Dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
Nie ma możliwości dostosowania przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych ze względów 
technicznych przedmiotu. Należy też podkreślić, iż wymiana i obsługa urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia będzie prowadzona przez osoby w pełni sprawne. 

3.8. Klauzula środowiskowa.  
Część nr 1 i  nr 2 
W okresie gwarancji (licząc od daty odbioru przez Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego odbioru (w tym transportu) i recyklingu lub utylizacji wszystkich zużytych tonerów lub 
materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia – nie częściej niż 
jeden raz na kwartał, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór poszczególnych partii 
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odpadów będzie każdorazowo potwierdzony „Kartą przekazania odpadu”, której wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Zamawiający będzie wymagał, 
aby realizacja dostawy odbywała się poza godzinami szczytu tj. 9:00-13:00 w celu ograniczenia wpływu 
dostaw na zagęszczenie ruchu do minimum. 
Wymagania dotyczące realizacji klauzuli środowiskowej realizowane będą zgodnie  
z postanowieniami wzorów umów stanowiących odpowiednio załączniki nr 6.1, 6.2 do SIWZ.  

3.9. Klauzule społeczne. 
Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej, lecz 
w formie kryterium społecznego, o którym mowa w pkt 14.1 SIWZ. 

3.10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Część 1: 

30125110-5 (Toner do drukarek laserowych/faksów); 
30125120-8 (Toner do fotokopiarek); 
30124000-4 (Części i akcesoria do maszyn biurowych); 
30124300-7 (Bębny do maszyn biurowych); 
30124100-5 (Fusery); 
30192320-0 (Taśmy do drukarek). 

Część 2: 
30125120-8 (Toner do fotokopiarek);  
30125110-5 (Toner do drukarek laserowych/faksów); 
30124000-4 (Części i akcesoria do maszyn biurowych); 
30192113-6 (Wkłady drukujące); 
30192320-0 (Taśmy do drukarek). 

 
3.11. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
3.12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego 

odpowiednio załącznik nr 6.1 lub 6.2 do SIWZ. 
4. Podwykonawstwo. 
4.1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę, o ile są już znane, nazw (firm) podwykonawców. 
4.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

4.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.4 Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
nowemu podwykonawcy, tj. podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub gdy następuje zmiana 
podwykonawcy ujawnionego w złożonej ofercie, w tym również podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie w 
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnionego w zakresie Sekcji: Część I, 
Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

4.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za 
własne. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/toner-do-fotokopiarek-1729/
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5. Zamówienia powtórzone. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy. 

6. Termin wykonania zamówienia. 
Dla Części nr 1 i Części nr 2: przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez okres 12 
miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r., lub do wykorzystania 
kwoty wynagrodzenia w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i dodatkowo na podstawie ust. 5 pkt 1-4 ustawy. 

7.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego. 
Określenie warunków: 
Wykonanie robót nie wymaga kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej wynikających z odrębnych przepisów. 

7.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
Określenie warunków: 
dla Części nr 1: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
1) Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej  

i finansowej należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.  

2) Minimalny poziom wymaganych standardów: 
Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, 
co najmniej 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

dla Części nr 2: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
1) Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej  

i finansowej należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.  

2) Minimalny poziom wymaganych standardów: 
Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, 
co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

7.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Określenie warunków  
dla Części nr 1: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali  lub 
wykonują w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń drukujących na kwotę, co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
Przez dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach 
jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić  
60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
dla Części nr 2: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali  lub 
wykonują w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń drukujących na kwotę, co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Przez 
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dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej 
umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić  
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto. 

7.4. 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.  

7.5. W przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym 
czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

7.6. Wykonawca, który realizował zamówienie obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia 
określony w wymaganiach, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia. 

7.7. W przypadku wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych 
walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia 
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

7.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając 
dokumenty, które określają w szczególności: 
1) dane podmiotu udostępniającego; 
2) rodzaj i formę udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3) czas i okres udostępnienia zasobu; 
4) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
5) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 
6) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 

7.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.   

7.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
7.13. 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 i ust. 5 pkt.1 - 4 ustawy.  

8. Podstawy wykluczenia. 
8.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy. 
8.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

Podstawa wykluczenia wykonawcy: 
pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

pkt 2 - 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;  

pkt 3 - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z:  

a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,  

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

pkt 4 - 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, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

9. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.1 Wykonawca składa wraz ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte  
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze 
strony: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl, lub ze trony internetowej Zamawiającego, na 
której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

9.2 Wypełnione oświadczenie należy złożyć, jako dokument w formie elektronicznej, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod adresem:  
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/. 

9.3 Szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt. 2.16.4) SIWZ. 
9.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 9.1 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, w tym brak 
podstaw wykluczenia.  

9.5 Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: 
Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, 
Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  
W przypadku zadeklarowania podwykonawstwa, przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia wobec wskazanych w ofercie podwykonawców. 

9.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dotyczące tych 
podmiotów.  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/
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9.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4 – 9.6, składane są na oddzielnych formularzach JEDZ, w formie 
dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 
podmiot, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.8 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, 

7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 
określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

8) dokumentów, które potwierdzają parametry oferowanych materiałów eksploatacyjnych poprzez 
wskazanie wydajności danego materiału eksploatacyjnego potwierdzone testem wykonanym przez 
jego producenta lub kartą produktu, z wyłączeniem pojemników na zużyte tonery.  

9.9 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) pkt 2) – 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
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i) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

ii) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) pkt 5) – składa oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, z zastrzeżeniem, że przepisy prawa kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę przewidują ewentualność takiego orzeczenia, 

d) pkt 6) – 8) – składa dokumenty, określone w pkt. 9.8 odpowiednio pkt. 6), 7) i 8). 
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych 
w pkt 1.  

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób/osoby, 
które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 
dokumenty wskazane w pkt 9.8.1), składa dokumenty, o których mowa w pkt 1 a) w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1 a). 

9.10 Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. 
1) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący 

wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 i 9.11 lub 9.9 w przypadku podmiotów mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) W przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna 
spełnienie warunków określonych w pkt. 7.2. i 7.3, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w 
wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

9.11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może  przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

9.12 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

9.13 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

9.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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9.15 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 

9.16 Wykaz osób po stronie Zamawiającego. 
Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania wg stanu na dzień wszczęcia postępowania 
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. (Wykaz jest załączony w celu umożliwienia złożenia przez wykonawcę 
oświadczenia odnośnie podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy oraz 
wskazanej w pkt 8.2.3) SIWZ. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 
10.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 
Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składane jest, zgodnie 
z pkt.9.2 SIWZ, wyłącznie w formie elektronicznej. 

10.2. Dla wezwań w trybie art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców dostarczenia 
oryginału wyjaśnień do siedziby Zamawiającego ze wskazaniem dnia i godziny z zastrzeżeniem, że 
wyprzedzające przesłanie kopii wyjaśnień może nastąpić w formie faksu lub e-mail. 

10.3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w pkt 10.1 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 
się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

10.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.  

10.5. Dokumenty, oświadczenia uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy na wezwanie 
Zamawiającego powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

10.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w formie i trybie 
opisanym w pkt. 10.1 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przesyłając jednocześnie ich treść i wyjaśnienia 
wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 10.6 SIWZ.  

10.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

10.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona również na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

10.10. We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania należy powoływać się na: „Numer sprawy: 
12/DB/PN/2018”. 

10.11. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 8:15 – 16:15. 
10.12. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu, poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego - na jego adres 
przed upływem wymaganego terminu. 

10.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania wykonawcom terminów na uzupełnienie 
dokumentów, przesłanie wyjaśnień i innych informacji lub dokonanie innych czynności poprzez 
wskazanie dnia i godziny na wykonanie tych czynności. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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11. Wymagania dotyczące wadium. 
11.1 Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 

1) Dla Części nr 1: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); 

2) Dla Części nr 2: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); 
11.3 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego 

zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu 
Statystycznego:  

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „wadium - numer sprawy: 12/DB/PN/2018 oraz odpowiednio „Część nr 1” lub „Część nr 2”. 

11.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 2014 r. poz.1804 
oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
11.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu,  z treści gwarancji i poręczeń musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) 
zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach 
skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.   

11.7 Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 
1) oryginały dokumentów w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 

6 pkt 2-5 ustawy,  
2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego 

wniesienia. 
11.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  
11.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10.  

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
12. Termin związania ofertą. 
12.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 
12.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.  

12.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
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12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
13.1 Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem oraz 

oznaczyć zgodnie z wymaganiami w pkt 2.16 SIWZ. 
13.2 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 211. 
13.3 Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 10:00. 
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 294. 
13.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:30. 
13.6 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
13.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

 http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/  informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz dane odnośnie 

kryteriów zawartych w ofertach. 
13.8 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa w pkt 

13.3, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
14.1 Kryteria oceny ofert dla Części nr 1 i dla Części nr 2: 

1) Kryterium nr 1 -  Cena brutto oferty „C” -  60% 
2) Kryterium nr 2 -  Jakość – liczba reklamacji „R" 30% 
3) Kryterium nr 3 -  Kryterium społeczne „S” -  10% 

 
Kryterium nr 1 – cena brutto oferty „C” – 60 % 
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

Cmin 
C = ------------- x 60 

Cb 
Gdzie: 
C  - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1 
Cmin   -  najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb -  cena brutto oferty badanej. 
Kryterium nr 2 – Jakość – liczba reklamacji „R"– 30% 
Ocena ofert w kryterium nr  2 zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego 
w ofercie. 
Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są do złożenia oświadczenia w zakresie oferowanej 
maksymalnej liczby reklamacji w okresie gwarancji, w granicach od 0 do 10 wszystkich faktycznie 
dostarczonych do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, powyżej której Zamawiający będzie 
naliczał kary umowne. Wykonawca zobligowany jest podać wartość reklamacji w liczbie całkowitej. 
Zaoferowanie liczby reklamacji w liczbie ułamkowej będzie powodowało odrzucenie oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca przedstawi więcej niż 10 reklamacji, Zamawiający przyzna 
punkty za 10 reklamacji. 
Zamawiający będzie punktował liczbę reklamacji w następujący sposób: 
Jeżeli wykonawca zadeklaruje: 
 od 0 do 5 reklamacji – Zamawiający przyzna 30 pkt, 
 od 6 do 7 reklamacji – Zamawiający przyzna 20 pkt, 
 od 8 do 9 reklamacji – Zamawiający przyzna 10 pkt, 
 10 reklamacji i więcej – Zamawiający przyzna 0 pkt. 
W przypadku braku deklaracji Zamawiający przyzna zero punktów i rozpocznie naliczanie kar umownych 
po wystąpieniu 10 reklamacji. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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Kryterium nr 3 – Kryterium społeczne „S” – 10% 
Szczegółowy opis oceny ofert w Kryterium społecznym: 
Zamawiający przyzna 10 punktów w zależności czy wykonawca zadeklaruje co najmniej 1 osobę 
niepełnosprawną, którą zobowiązuje się zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę w wymiarze czasu pracy określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 127 z 2011 r., 
poz. 721 z późn. zm.), przez cały okres trwania Umowy. 
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów w kryterium społecznym: 
 za brak deklaracji zatrudnienia osób niepełnosprawnych - Zamawiający przyzna 0 pkt, 
 za zadeklarowanie zatrudnienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej - Zamawiający przyzna 10 pkt. 

 
14.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

za wszystkie kryteria według następującego wzoru: 
P = C + R +S 

14.3 Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku albo z większą dokładnością 
umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
15.1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu  

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
15.2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
15.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego. 
15.4. Sposób obliczenia ceny określony jest w formularzach cenowych (FC-1 i FC-2). 

1) „Formularz cenowy dla części nr 1” stanowiący załącznik nr 3.1 do SIWZ, 
2) „Formularz cenowy dla części nr 2” stanowiący załącznik nr 3.2 do SIWZ. 

15.5. Cenę oferty należy obliczyć i przedstawić w oparciu o poniższą instrukcję. 
Formularz cenowy – odpowiednio załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ – został utworzony w formacie Microsoft 
Excel i można go pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, gdzie został zamieszczony jako plik 
w formacie PDF oraz jako plik w formacie XLS. 
1) Dla Części nr 1 – FC-1 

W formularzu cenowym (załącznik nr 3.1 do SIWZ) sporządzonym w formie elektronicznej (XLS) 
udostępnione są tylko komórki zaznaczone kolorem żółtym przeznaczone do wprowadzania danych 
przez wykonawcę. Pozostałe komórki są zabezpieczone przed zmianami. 
Na poszczególnych stronach formularza cenowego (załącznik nr 3.1 do SIWZ) należy wprowadzić dane 
do kolumny 9 „Cena jednostkowa netto”, kolumny 12 „Producent oferowanego materiału 
eksploatacyjnego” oraz kolumny 13 „Kod oferowanego produktu (materiału eksploatacyjnego)”. W 
kolumnie 11 „Cena jedn. brutto” zostaje wpisany automatycznie wynik wg wzoru podanego w 
nagłówku kolumny 11 z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku, tzn. do 1 grosza.  
W wierszu „RAZEM” automatycznie wpisywana jest suma z kolumny 11. W wierszu „Wartość podatku 
VAT 23%” automatycznie wpisywana jest wartość podatku VAT, z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku, jako iloczyn „Ceny oferty netto” i współczynnika 0,23. W wierszu „Cena oferty brutto” 
automatycznie wpisywana jest suma „Ceny oferty netto” i „Wartości podatku VAT 23%”. 

 
2) Dla Części nr 2 – FC-2 

W formularzu cenowym (załącznik nr 3.2 do SIWZ) sporządzonym w formie elektronicznej (XLS) 
udostępnione są tylko komórki zaznaczone kolorem żółtym przeznaczone do wprowadzania danych 
przez wykonawcę. Pozostałe komórki są zabezpieczone przed zmianami. 
Formularz cenowy FC-2 został podzielony na dwie części: A i B.  
A) Formularz cenowy FC-2 część A 

W formularzu cenowym część A (załącznik nr 3.2 do SIWZ) sporządzonym w formie elektronicznej 
udostępnione są tylko komórki zaznaczone kolorem żółtym przeznaczone do wprowadzania 
danych przez wykonawcę. Pozostałe komórki są zabezpieczone przed zmianami. 
Na poszczególnych stronach formularza cenowego (załącznik nr 3.2 do SIWZ) należy wprowadzić 
dane do kolumny 8 „Cena jednostkowa netto”, kolumny 11 „Producent oferowanego materiału 
eksploatacyjnego” oraz kolumny 12 „Kod oferowanego produktu (materiału eksploatacyjnego)”. W 
kolumnie 10 „Wartość netto” zostaje wpisany automatycznie wynik wg wzoru podanego w 
nagłówku kolumny 10 z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku, tzn. do 1 grosza.  
W wierszu „RAZEM A” automatycznie wpisywana jest suma kolumny 10  
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B) Formularz cenowy FC-2 część B 
W formularzu cenowym część B (załącznik nr 3.2 do SIWZ) sporządzonym w formie elektronicznej 
udostępnione są tylko komórki zaznaczone kolorem żółtym przeznaczone do wprowadzania 
danych przez wykonawcę. Pozostałe komórki są zabezpieczone przed zmianami. 
W formularzu cenowym dla części B (załącznik nr 3.2 do SIWZ) należy wprowadzić dane do kolumny 
8 „Cena jednostkowa netto”. W kolumnie 10 „Wartość netto” zostaje wpisany automatycznie wynik 
wg wzoru podanego w nagłówku kolumny 10 z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku, tzn. do 1 
grosza. W wierszu „RAZEM B” automatycznie wpisywana jest suma z kolumny 10.  

Poniżej formularza cenowego dla części B w wierszu „Cena oferty netto:” zostaje wpisany 
automatycznie wynik sumowania „RAZEM A” i „RAZEM B” w kolumnie 10. 
W wierszu „Wartość podatku VAT 23%” automatycznie wpisywana jest wartość podatku VAT, 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, jako iloczyn „Ceny oferty netto” i współczynnika 0,23. W 
wierszu „Cena oferty brutto” automatycznie wpisywana jest suma „Ceny oferty netto” i „Wartości 
podatku VAT 23%”. 
Na końcu FC-2 w wierszu „Cena oferty brutto słownie złotych:” wykonawca obowiązany jest wpisać 
słownie cenę oferty brutto. 

 
Na pierwszej stronie formularza cenowego odpowiednio FC-1 lub FC-2 wykonawca obowiązany jest 
wpisać nazwę i adres wykonawcy.  
 
Po sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych przez wykonawcę danych, formularz cenowy należy 
wydrukować, a każdą jego kartkę musi podpisać osoba, o której mowa w pkt. 1.1.2) albo pełnomocnik, 
o którym mowa w pkt. 1.2. i załączyć do oferty. 
Wskazane jest załączenie (dodatkowo) do oferty wypełnionego formularza cenowego w formie 
elektronicznej na płycie CD/DVD. 
Zamawiający zezwala na wypełnienie ręcznie formularza cenowego w formie wydruku, ale zwraca uwagę 
wykonawcom na konieczność zachowania należytej staranności przy wykonywaniu obliczeń 
rachunkowych. Do wykonania działań arytmetycznych należy stosować liczby z dokładnością z jaką 
zostały wpisane do formularza.  
Wartości z wiersza „Cena oferty:” należy wpisać w odpowiednim miejscu formularza ofertowego 
odpowiednio dla każdej z części. 

15.6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego 
grosza). 

15.7. Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla każdej z części, na którą składa ofertę, w Formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 lub 2.2 do SIWZ. 

15.8. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

16.1 Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy 
Zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do podpisania umowy. 

16.2 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

16.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 
mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało 
unieważnieniu. 

16.4 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie maksymalnie do 5 dni od daty 
otrzymania wezwania do podpisania umowy.  

16.5 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 17. 
16.6 Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę wykonawców 
składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:  
1) podmioty składające ofertę, 
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, 
4) zasady rozliczenia finansowego, 
5) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia). 
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16.7 Umowa zawarta pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie nie może być umową 
przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 
17.2 Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. 

17.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego 

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 
z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 12/DB/PN/2018 oraz odpowiednio  

„Część nr 1” lub „Część nr 2” 
2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 
3) poręczeniach bankowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, 
z późn. zm.). 

17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie 
Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę. 

17.5 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

17.6 Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady odpowiadająca 30% 
wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego, 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
Protokołu końcowego realizacji Umowy. 

17.7 Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić wszelkie 
należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę 
przedmiotu umowy. 

17.8 Na pisemny wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz 
z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
Zamawiający załącza wzory umów, stanowiące odpowiednio załącznik nr 6.1 lub nr 6.2 do SIWZ. Wzór 
umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
19.1 Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie 
ustawy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz 
skarga do sądu. 

19.2 Zgodnie z art. 180 ustawy: 
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, 
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3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 

4) 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. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

19.3 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3 i 19.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

Integralne części SIWZ - załączniki: 
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (OPZ-1) 
Załącznik do OPZ-1 - Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (warunki gwarancyjne) 
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (OPZ-2) 
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) 
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) 
Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz cenowy dla Części nr 1 (FC-1 w formacie XLS) 
Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz cenowy dla Części nr 1 (FC-1 w formacie PDF) 
Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla Części nr 2 (FC-2 w formacie XLS) 
Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla Części nr 2 (FC-2 w formacie PDF) 
Załącznik nr 4 do SIWZ   – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) 
Załącznik nr 5 do SIWZ   – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 1  (nie załączać do oferty) 
Załącznik nr 6.2 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 2  (nie załączać do oferty) 
Załącznik nr 7 do SIWZ    – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 


