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Ogloszenie ff 616432-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dl Dr6g Miejskich: Najem vrz4dzefi drukuj4cych na potrzeby

ZarzqduDr6g Miejskich wr^zz usluge serwisu i uslug4 polegaj4c4 na bieZ4cym dostarczaniu i

uzupelnianiu material6w eksploatacyjnych do tych trz4dzefi w czasie trwania kontraktu

oGr,oszENIE o ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglosz enit: Zamieszczanie obowipkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publiczrego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz rvykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleiqcych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230Yo, os6b zatrudnionych ptzezzakJady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie
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Je2elitak,nalefi wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajg postgpowanie orazpodac

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orM osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiajqcymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczre Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo

Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 2ll.
Adres strony internetowej (URL) : http ://www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 Costgp do narzEdzi i wzqdzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^{CEGO: Administracja samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeieti dotyczy)z

Podzial obowiEzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiqQcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zarnawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zamawiaj1cy, c4 zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiajEcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostatych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

http ://www. zdm. waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
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Dostgp do dokumentilw zpostgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyska6 pod
adresem

Nie

oferty Iub wnioski o dopuszczenie do udziaru w postgpowaniu nalezy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny
spos6b:

Tak

Inny spos6b:

oferta musi by6 sporzq&onaw jgzykupolskim w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci

Adres:

zarzEdDr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-g0l warszawa, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqilzeri lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpoSredni ibezplatny dostgp do tych narzgdzimohnauzyska6 pod adresem:

(uRL)

II.1) Nazrva nadana zam6wieniuprzezzamawiajqcego: Najemurzqdzehdrukuj4cych na potrzeby
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ZarzqdnDr6g Miejskich wraz z ustugQ serwisu i uslugq polegajQc4 nabieaqcym dostarczaniu i

uzupeLnianiu material6w eksploatacyjnych do tych ufzqdzehw czasie trwania kontraktu

Numer referencyjn y z ZDMNWDZP I 101 /PN/87/ I 9

przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Ustugi

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na cz96ci:

Nie

ofertylubwnioskiodopuszczeniedoudzialuwpostgpowaniumoinasklada6wodniesieniudo:

zamawiaiqcy ztstrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastQpui4cych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcY:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wieni t (wielko36, zalves, rodzai i iloi6 dostaw' uslug lub rob6t

budowlanych lub olcrellenie zapotrzebowania i wymagafi ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreSleni e zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Najem

wz4dzehdrukuj4cych na pohzeby zanqduDr6g Miejskich wraz z ustug4 serwisu i ustugq polegajqc4 na

bie2qcymdostarczaniu i uzupelnianiu material6w eksploatacyjnych do tych utzqdzehw czasie ffwania

kontraktu WartoS6 szacunkowa zam6wienia przekracza r6wnowarto56 kwoty 30 000 EURO a jest

mniejsza ni2 r6wnowartoS6 kwoty 221000 EURO

[.5) Gl6wnY kod CPV: 30232110-8

Dodatkowe kodY CPV:

Kod CPV

79800000-2

503 10000-1

30r2r430-6

10216110-0
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II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wqrtosci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupfw - szacunkowa calkowita

mal<symalna wartoit w calym olresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

ll,7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTtubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w najakichzostanqudzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawyPzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: lubdniach:

lub

data rozpo czgciaz lub zakoficzenia: 2022-t2-31

Ckres w miesi4cach fkres w dniach Data rozpoczgcia Data zakoirczenia

2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKT UDZTALV W POST4POWANTU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
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l.Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3lataobrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku i

strat, pozycja,,przych6d netto ze sprzedahy produkf6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze

sprzeda1yi zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie mniej szej ni? 300 000,00 zl (slownie: trzysta tysigcy

zlotych). 2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno6c inwiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia, na sumq gwarancyjnq co najmniej 100

000,00 zl (slownie: sto tysigcy zlotych)'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa

okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy,kt6tzy spelniaj4

nastgpujqce warunki udziatu w postgpowaniu dotycz4ce zdolno6ci technicznej lub zawodowej tj:

l.Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzeduplywem terminu skladania ofert, a jeLeli okres

prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku 6wiadczefr okresowych

lub ci4gtych rowniez wykonuje) co najmniej dwie uslugi polegaj4ce na Swiadczeniu najmu urzqdzeh

drukuj4cych o warto$ci minimum 100.000,00 .'z\otychbrutto ka|da' 2' Wykonawcamado dyspozycji

osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, do6wiadczeniem i

wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanqim powierzone' Lp' Stanowisko -

wymagana liczbaos6b - okres posiadania wymaganych uprawnieri (w latach) - doswiadczenie w

pracy na danym stanowisku - podstawa dysponowania. Technik serwisu - 2 osoby - nie dotyczy -

oswiadczenie wykonaw cy,2eposiada wiedzg i kompetencje w zakresie serwisu ttzqdzehbgdQcych

przedmiotem zam6wienia - podstawa dysponowania

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialuw postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno$ci ptzy realizacji zam6wienia

wrazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoD STAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. l, ustawy Pzp

llI.Z.2) Zamawifiqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreSlon a w att. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24ust.5 pkI2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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rrr.3) WYKAZ OsWrmczEN SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU

yST4PNEGS PSTwIERDZENI A,LI"NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI UDZIA\,IJ W POSTEPOWAIIIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w post9powaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) wyKAZ oSwfluCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZF'Z

wyKoNAwC4 W posT4powANlu NA WEZWANIE ZAMA^WIAJACEGO W CELU

pOTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiajqcy wezwie Wykonawca, kt6rego oferta zostalanajwy2ej oceniona, do zlozenia w

wyznaczonym, nie kr6tszyrn ni2 5 dni, terminie aktualnych na dziehzlo2enia oSwiadczeri lub

dokument6w, potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp - odpis z wlaSciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

do rejestru lub ewidencji.

m.t wyKAZ 9SyIADCZEN LUB DoKUMENTOw SKLADANYcH PRJ'EzwYKoNAwcE

w posT4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

ur.s.l) w ZAKRESTE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST4POWAITIIU:

l.Zamawiajqcy wezvtieWykonawca, kt6rego oferta zostalanajv,ryLej oceniona, do zloheniaw

wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych nadziehz.loLenia oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re potrvierdzaj4 okolicznoSci spelniania warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz

braku podstaw do wykluczenia tj.: 1.1.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w

pkt1.Z.l.L SIWZ - czgsci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w prz5rpadku gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania, a jeilelipodlega ono badaniuprzezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami

o rachunkowoSci, r6wnie2 z opini4 o czgsci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w

niezobowiqzanychdo sporzqdzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreSlaj4cych

obroty oraz aktywa i zobowi4zania-za ostatnie ftzy lataobrotowe, a jeheli okres prowadzenia

dzialalnosci jest kr6tszy - zatenokres. Z zal4czonej czgsci sprawozdania finansowego powinno
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wynika6, 2e sprawozdanie spehia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o

rachunkowoSci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisan e - z podaniem zarazemdaty podpisu -
przez osob9, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je1eli

jednostk4 kieruje organ wieloosobory -przezwszystkich czlonk6w tego organu. W przypadku

odmowy podpisu wymagane jest zah4czenie pisemnego uzasadnienia dol4c zonego do sprawozdania

finansowego. W przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanychdo sporz4dzania sprawozdania

f,tnansowego Zamawiajqcy, za,, inne dokumenty" vznam.in. deklaracjg podatkowa pIT zNoaonqw

Utzgdzie Skarbowym. 1.2.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt j.2.1.2.

SIWZ - dokument6w potwierdzaj4cych,2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoScizvuiqzanej zprzedmiotem niniejszego zam6wienia na

sumq gwarancyjn4 okre6lonQ przez Zamawiajqcego(zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty

ubezpieczenia). 1.3.W celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.1. SIryZ -

wykant uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnie2

wykonywanych, w okresie ostatnich tzechlatprzeduplywem terminu skladania ofert, a je2eli olaes

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot6w, na rzeczl<tlrych uslugi zostaly wykonane - zalqcznlknr 3 do SIWZ

(,,DoSwiadczenie Wykonawcy"). Do powyzszego wykazu powinny byl dolqczone dowody

okreSlaj4ce, czy wymienione w wykazie dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie,

ptzy czym dowodami, o kt6rych mowa s4 referencj ebqd?inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot,

narzecz kt6rego dostawy byly wykonywane, aw prrpadku Swiadczeh ci4glych lub okresowych s4

wykonywane, a jeheli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku 6wiadczeri okresowych

lub ci4glych nadal wykonywanych referencj ebqdLinne dokumenty potwiefizajqce ich nalezyte

wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej ni2 3 miesi4ce przeduplywem terminu skladania

ofert. 1.4.W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.2.2 SIWZ - wykazu

os6b, skierowanych przez Wykonawc A do realizacji zam6wienia public znego, wraz zinformacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla

wykonania zam6wienia publicznego, atalie zakresu wykonywanychprzeznie czynno Sci oraz

informacjQ o podstawie do dysponowania tymi osobami - za\4cznik nr 4

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJT:

III.6) WYKAZ oSwltnczEN LUB DoKUMENTdw sKr,ADANycH pRZEzwyKoNAwc4

W POST4POWAI\IU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Irr.7) INNE DOKUMENTY NIE wyMTENIoNE w pkt rrr.3) - IIr.6)
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1. Je2eli z uzasadnionejprrycryny wykonawca nie moze ztoiry| dokument6w dotyczqcych sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganychprzezZamawiaj4cego, mo2e przedstawi6 inny dokument,

kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanych przezZamawiajqcego warunk6w

udzialu w postgpowaniu. 2.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w

posrgpowaniu, w stosownych sytuacjachorazw odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czgsci, polegad na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomiczrej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawneg o lqcz4cych go z nim stosunk6w

prawnych. 2.l.Wykonawca, kt6iy polegana zasobach innych podmiot6w, oraz kt6rego oferta zostanie

oceniona najwyhej,powinien przedNoiryl w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowiEzany zloiry| wykonawca, jakr6wniez

te same dokumenty dot. potwierdzeniaspelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6re

wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tego podmiotu.2.2. Wykonawca,l<t6ry polega na

zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6 Zamawiaj1cemu, 2etealizujqc

zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci

przedstawiaj4c zobowi4zanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w na potrzeby realizacjizam6wienia.Zobowiqzanie, o kt6rym mowa powy2ej przedstawia

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona najwy2ej.2.3.W celu oceny, czy Wykonawca polegaj4c

na zdolnoSciach lub synracji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22austawy Pzp,

bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj?cym nale$e wykonanie

zam6wienia publicznego orazoceny, czy stosuneklqczqcy wykonawca ztymi podmiotami gwarantuje

rzecrywisty dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2qdadokument6w okreSlaj4cych w szczeg6lnoSci:

2.3.L. zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.3.3. zakres i okres udziafu innego

podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,2.3.4. czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych tub do6wiadczenia, zrealiz.,$e roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci

dotyczq.2.4. Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub ftnansowa,

podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 2.,niepotwierdzaj4 spelnienia przezwykonawca warunk6w udzialu

w postgpowaniu lub zachodzqwobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy 24da, aby

wykonawca w terminie okre6lonym przezzamawiajqcego: 1) zast4pil ten podmiot innym podmiotem

lub podmiotami lub 2) zobowiqzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zam6wienia,

jeLeliwyka1ezdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomicznq, o kt6rych

mowa w pkt 2. 3 Wykonawcazalqczy do oferty: formularz cenowy tj- zalqcmlk nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA
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ry.l) OPrS

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamnwiajrycy 24d^ wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystgpuj4cy do przetarga jestzobowiqzany,przeduptrywem terminu skladania ofert,

wnie66 wadium na caly okres ztnri1zania ofertq, w wysokoSci 4 000,00 zl (slownie cztery tysi4ce

zNotych).

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloLenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZNohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloieniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywanaliczbt wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liezb a wykonawc6w

Maksymaln a Iiczb a wykonawc 6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowei lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bqdzie zawarta:

Czyprzewidujesigograniczenieliczbyuczestnik6wumowyramowej:

Przewidzianamaksymalnaliczbauczestnik6wumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wtenieobejmujeustanowieniedynamicznegosystemuzakup6w:

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej b9d4 zamie szczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego sYstemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalo g6w elektronicznYch :

Nie

przewiduje sig pobrani e ze zlo2onych katalog6w elektroni cznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

W.l.S) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacie z ogloszeniezl Nie

Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale'y wskazac elementy, kt6rych wartosci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ogranic zeniaco do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej otaz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=88e9d6c03ac3-4ebb-b6e2-70c434a31f3d
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Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich
wykonawcy bqda mogli licytowa6 (minimalne wysokosci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozw iqzah ispecyfikacji technicznych

w zakresie poN4czeh:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zloirylinowych postQpiefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elekhonicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

lena brutto

Znaczenie

90,00

2.oferowany czas na instalacj g urzqdzefipo zgloszeniuprzez Zamawiaj1cego zapotrzebowania

na instalacjg w iloSci okreslonej jako minimumw OPZ (nie dluzszy ni1 I2dni roboczych).
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aaust.l ustarvy pzp etrzetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV3.f) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musza spelnia6 wszystkie oferty:

Ptzewidziane jest zastrzehenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Ptzewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyinego

opis potrzeb i wymagari zamawiaiqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rorwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj}cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziatdialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozvli?zah

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimarne wymagania,lt6rym musz4 odpowiadad

wszystkie ofertY:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagani adotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej' w tym

wymagania techniczne urzqdzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

postqpiefr:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

wykonawcy,kt6rzy nie zloirylinowych postapief, zostanqzakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do kesci zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowv:

wymagani a doty czqce zabezpieczenia nareirytego wykonania umowv:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowi efir zawarteiumowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazat zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadz eniazmian:

l' zgodnie z att' r44 ustawy Prawo zam6wieri publicznychzamawiaj1cy przewiduje zmiany zawartej
umowy dotycz4ce odpowiednio warto6ci zam6wienia lub terminurealizacjizam6wienia w przypadku
zaistnienia nastgpujEcych okolicznosci: 1) w rcziekonieczno6ci podjgcia dzialafr zmierzajqcych do
ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywolaneg o przez crynniki zewngttnre. kt6rego nie mozna
bylo przewidziet z pewnosci q, szczeg6lnie zagra?aj4ce bezpoSrednio Lrycfulub zdrowiu ludzi lub grozqce
powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniemlub zaniechaniem

naruszajqcym dyscypling srodk6w publicznych, 2) w przypadku, gdy w czasie realizacjiumowy
wykonawca zaproponuje zmiang typu, modelu lub producenta urzqdzenia, kt6ra bgdzie zapewnia1 nie
gorsze warunki funkcjonalne i techniczne oraznie bgdzie rodzi| 2adnychdodatkowych skutk6w
finansowych i organizacyjnych po stronie zamawiaj1cego.2.Warunkiem wprowadze niazrnianzawartej
umowy jest sporzqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu zmiany umowy okreslaj4ce go prryczyny
zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionychwust. 1(z wylqczeniemust. l pkt2zgodniez$ ll ust.2). protok6l zmianyumowy
bgdziezal}cznlkiemdoaneksu,okt6rymmowaw$ ll ust. l umowy. 3.zgodniezart.l42ust.5ustawy
Prawo zam6wieri publicznych, w przypadku zmiany: l) stawki podatku od towar6w i usfug, 2) wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia zapraca albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
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podstawie przepis6w ustawy z dnia |0 pa2dziernika2,I'r. o minimalnym wynagrodzeniu zapraca,3)

zasadpodlegania ubezpieczeniom spole cznymlub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowofire, 4) zasadgromadzenia i wysokoSci wplat do

pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r' o

pracowniczych planach kapitalowych - wysokos6 naleznego wynagrodzenia wykonawcy ulega

odpowiedniej zmianie , je6eliwskazane w pkt. l-4 zmianybgdq miaty wplyw na koszty wykonania

zam6wieni aprzezwykonawc E. 4. zmiany,o kt6rych mowa w ust. 2,mogqzostatwprowadzone jedynie

w przypadku , je.elistrony umowy (zamawiajqcy i wykonawca) zgodnie tznajq'2e zaszty wskazane ust'

3 okoliczno .ci. zmianawynagrodzenia mo2e nast4pi6 jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego

orazpozbadaniu dokument6w, kt6re Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zrriany

przepis6w na wysokos6 nale2nego mu wynagrodzenia' wynagrodzenie zostanie odpowiednio

zwigkszone lzmnie4szone o kwotg odpowiadaj4cq wzrostowi/obni2ce udokumentowanych koszt6w' o

kt6rych mowa powy2ej, od daty faktycarej zmiany koszt6w wykonania zam6wieniaprzez wykonawca'

rv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1)Spos6budostgpnianiainformacjiocharakterzepoufnym(je2elidotyczy):

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2)Terminskladaniaofertlubwniosk6wodopuszczeniedoudzialuwpostgpowaniu:

Data: 2019-l I -08, godzina: I 0:00'

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzgrgdvna piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

ni eo granicz ony, przetarg o granic zony' ne gocj a cj e z o gloszeniem) :

Nie

Wskaza6 PowodY:

JgzykLub jgzyki, w jakich mogQ by6 sporz4 dzaneoferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

>pl

IV.6.3)Terminrwi4zaniaofert4:do:okreswdniach:30(odostatecaregoterminuskladaniaofert)

Iv.6.4)Przewidujesiguniewa2nieniepostgpowaniaoudzieleniezam6wienia,wprrypadku

nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z budietu unii Europejskiei oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przezparf,stwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o wolnym

rrandlu (EFTA), kt6re miaty by6 przeznaczone na sfinansowanie calo.ci lub czgsci zam6wienia: Nie

hftps://bzp'uzp.gov'p|/ZP400PodgIadopubIikowanego.aspx?id=88e9d6c0€ac3.4ebb-b6e2-70c434a31f3d
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IV'6'5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieti Srodki sluzqce
sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4 cy zamierzal
ptzeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostalymu przyznane Nie
IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

1 'oferta wraz z zalqcztrikami musi byd podpis anaprzezwykonawc a. zamawiajacy wymag a, abyofertg
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze Iub ewidencji
dzialalnosci gospodarczej- Jeheliosoba./osoby podpisuj4ca ofertg dziatana podstawie pelnomocnictwa, to
pelnomocnictwo to musi obejmowa6 uprawnienie do podpisania oferty. pelnomocnictwo musi zosta6
zloaone wrv z ofert4 w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii. Do pelnomocnictwa naleiry
zalqczyc dokumenty potwierdzaj qce,2e osoba udzielajqcapetnomocnictwa byla upowazniona do
reprezentowania wykonawcy w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mozna wykaza|w szczeg6lnosci
ptzez zal}czenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) . 2.Zasady skladania oferty przezpodmiory
wystgpuj4ce wsp6lnie: 2'1. wymagane oswiadczeniawskazane w pkt III. 3) (oswiadczenie wykonawcy o
spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu orazo6wiadczenie wykonaw cy, Lenie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 wtawypzp) powinn y by6 zNo2one
przezkaadego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego sig o zam6wienie. o6wiadc zeniatemaj4 ponnii erdza;
spelnianie warunk6w tdzialu w postgpow aniu orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym
fuady z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpow aniu orazbrak podstaw
wykluczenia' 2'2' wykonawcy skladajQcy ofertg wsp6ln4 zobowipzani s4 do ustanowienia pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpow aniu oraz
do zawatcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie
pelnomocnika musi zawierac w szczeg6lnosci: wskazanie postgpowa nia o zam6wienie publiczne, kt6rego
dotycry, Wykonawc6w ubiegaj qcychsig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego
pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokum enty) zawierajqcyustanowienie
pelnomocnika musi byi podpisany w imieniu wszystkich wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o
udzielenie zam6wienia,przezosoby uprawnione do skladania oswiadczef woli, wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji wykonawc6w. ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze
zosta' zawatte w umowie o wsp6ldzialaniu zNo2onej wrazzofert4. Dokument (lub dokumenty)
zawieraj}cy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlokony wraz zofert4 w formie oryginalu lub
notarialnie poswiadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument6 w) zawierajacego ustanowienie
pelnomocnikanaleiry zal4cry6 dokumenty potwierdzaj 4ce,2eosoba udzielajqcapelnomocnictwa byla
upowazniona do reprezentowania wykonawc6w w dacie udzielania pelnomocnictwa (co mo1nawykaza1
w szczeg6lnosci przez zalqczenie odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego) .2.3.wszelka korespondencja
oraz rczliczenia dokonywane b9d4 wyl4c znie zpelnomocnikiem. 2.4.wypetniaj4c formu larz oferty, jak

hftps://bzp'uzp'gov.puZP40oPodgladopublikowanego.aspx?id=g8e9d6c0-gac3.4ebb-b6e2 
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r6wniez inne dokumenty, powotuj4c sig na wykonawca, w miejscu np. 
'.az\Nai 

adres wykonawcy,LaleLy

wpisa6 dane dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia' a nie

pelnomocnika tych wykonawc6w. 3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w' w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania' w zakresie' w jakim

powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu'zamieszczainformacje o tych

podmiotach w oswiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt III. 3) (oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz oSwiadczenie Wykonawcy,2e nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24ust. l pkt I2-23iust.5pkt l,2i4ustawyPzp)' 4'Wykonawcawterminie3 dniod

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekantie

zamawiajqcemu oswiadczenie (w oryginale) o przynaleanosci lub braku przynaleLnosci do tej samej

grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust' I pkt 23 ustawy Pzp'Wrazze zloLeniem oswiadczenia o

p,zynale1no$ci do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca powinien przedstawi6' pod rygorem

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, dowody , Le powiqzania z innym wykonawc4 nie

prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzierenie zam6wienia. wymagane oswiadczenie,

o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym powinno by6 zro.oneprzezkazdego wykonawca wsp6lnie

ubiegajqcego sig o zam6wienie w odniesieniu do wykonawc6w' kt6rzy rlo|yli odrqbne oferty'

Wykonawca jest uprawn iony zloLry|wrazzofertq oSwiadczenie (w oryginale) o braku pwynaleLnoSci do

grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnial6 lutego 2007 r' o ochronie konkurencji i konsument6w'

je'eli wykonawca nie jest czlonkiem Ladnejgrupy kapitalowej. wykonawca jest zobowiqzany zNoiry'

oswiadczenie o braku prrynaleiznosci do grupy kapitalowej zgodnie zprawd4,po ustaleniuznaleayt?

starannosci q, Le nie zachodzqw jego przypadku powiqzania tworzQce grupq kapitalow4, w rozumieniu

ustawy z dnia16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsument6w oraz ze Swiadomoficiq,2e

skladanie nieprawdziwych oswiadczef slu24cych uzyskaniu zam6wienia publicznego podlega

odpowiedzialnosci kamej. w takim przypadku, wykonawc amo2enie sklada6 oswiadczenia o braku

przynareznosci do tej samej grupy kapitalowej, na podstawie i w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art'

24 ust. l r ustawy pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie intemetow ei zamawiajQcego

informacji z otv,rucia ofert. zamawrajqcy nie bgdzie r6wnie2 w takiej sytuacji wzywa\ wykonawcy do

uzupelnienia oswiadczenia o braku prrynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej ' 5' zamawiajqcy

wykluczywykonawcazpostgpowania,oilezajd4wobectegowykonawcyokolicznoSciwskazanewart'

24 ust. I pkt r2-23oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp. 6.Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia

oSwiadczefr lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt III'4) i Iu'5)

(aktualne na dziehzloLeniaoswiadczenia lub dokumenty, kt6re potwierdzajQ okolicznosci spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia), jezeli: 1) wykonawca wskaze

dostgpno.. o.wiadczeri rub dokument6w, o kt6rych mowa w prd III.4) i IIL5) w formie elektronicznej pod
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okreSlonymi adresami internetowymi og6lnodostgpnych i bezplatny chbazdanych, w szczeg6lnosci

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji dzialalno6ci
podmiot6w realinj}cych zadaniapubliczne (tj. Dz. tJ. z 2017 r., poz. 570, z p6in.zm.). W takim
przypadkuZamawiajqcy pobiera samodzielnie ztychbaz danychwskazane przezWykonawca

oSwiadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczeg6lnoSci infonnacji odpowiadajqcej odpisowi

aktualnemu Rejestru Przedsigbiorc6w pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia2O sierpnia

1991 r' o Krajowym Rejeshze S4dowym (tj.Dz.rJ.22018 r.,pot.986) orazwydruk6w z Centralnej

Ewidencji i Informacji oDzialalnoSci Gospo darczejzgodnie z art. 46ust. I ustawy z dnia6 marca 20lg r.
o Centralnej Ewidencji i Informacj i o Dzialalno6ci Gospo darczej i Punkcie Infonnacji dla przedsigbiorcy

(Dz'U'poz' 647),2) Wykonawca wska2e o6wiadczenia lub dokumenty, o kt6rych mowa w pkt In.4) i
n'5), kt6re znajduj4 sig w posiadaniuZamawiaj4cego, w szczeg6lnoSci o6wia dczenialub dokumenty
przechowywane ptzezZamawiajqcego zgodnie z art.97 ust. I ustawy pzp. W takim przypadku

Zamawiai4cy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpow aniu orazbraku podstaw
wykluczenia, korzysta z posiadanych oswiadczef lub dokument6w, o ile s4 one aktualne. 7. Je1eli
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej polsk iej, zamiast
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt III.4) (odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeLeliodrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci' 7' 1' Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 7., powinny by6 wystawione nie wczesniej niz 6

miesigcy ptzeduplywem terminu skladania ofert.7.2.Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,nie wydaje sig
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 7. zastgpujesig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zNoaone przed,notariuszem lub przed organem
s4dowym' administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospod arczegowlasciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . zapisy
pkt 7'1' stosuje sig' 8' zamawiajilcy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. I
ustawy Pzp' Zamawiaj}cy mo2e uniewazni6 postgpowanie r6wniez w przypadku okreslonym w art.93
ust' la ustawy Pzp' zamawiajqcy zastrzegasobie prawo opcji w postaci: 1) wynajmu dodatkowych
urzTdzeh - w ilosci nie wigkszej ni2l0 dodatkowych wz4dzehgrupy A oraznie wigcej nj120
dodatkowychurz4dzefi grupy B w okresie trwania umowy, dla kt6rych ceny wydruku jednej strony oraz
miesigczne go ryczalfi za wynajembgd4 zgodn e z przedstawronymi w formularzu ofertowym oraz na
warunkach okreslonych w SIWZ, 2) zwigkszenia kwoty zam6wienia podstawowego przeznaczonej na
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wydruki, oh$lonej w $ 3 ust. 2 pkt l. 3)Skorzystaniepr&zZamtwbiqcago zprawa opcji nast4pi

popizezudzielenie Wykonawcy odrqbncgo zlecenia.
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