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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
tel./fax: 54 280 3161 
http://zs2rypin.pl 
email: zs2rypin@wp.pl 
NIP: 8921161653 
Regon: 000715319 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 4.845.000 euro, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”. 

2. Informacje dodatkowe: 
- Zamawiający dopuszcza w niniejszym przetargu możliwości składania ofert 

częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia 
(pakiety 1-5). Ofertę częściową można złożyć na dowolną ilość pakietów. 

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości, artykułów 
chemicznych, akcesoriów do sprzątania, oraz materiałów biurowych do Zespołu Szkół nr 
2 w Rypinie w następujących pakietach asortymentowych: 

 
 

Pakiet 1 – chemia gospodarcza (Załącznik nr 1), 
Pakiet 2 – chemia specjalistyczna – basenowa (Załącznik nr 2), 
Pakiet 3 – chemia do uzdatniania wody na basenie (Załącznik nr 3) 
Pakiet 4 – artykuły biurowe (Załącznik nr 4), 
Pakiet 5 – tusze i tonery (Załącznik nr 5). 
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Artykuły muszą być wolne od wad z aktualnym terminem przydatności do użycia, 
muszą być zgodne z Normami Polskimi oraz dostarczone transportem na koszt dostawcy. 
Termin dostawy i ilość wybranych artykułów chemicznych lub biurowych będzie uzgadniany 
każdorazowo z Wykonawcą telefonicznie. 

 
2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
39.80.00.00-0 - Środki czyszczące i polerujące, 

39.81.10.00-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, 

39.81.30.00-4 - Pasty i proszki czyszczące, 

39.83.00.00-9 - Środki czyszczące, 

30.19.00.00-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 

24.96.20.00-5 - Chemikalia do uzdatniania wody. 

30.12.50.00-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-5 do SIWZ. 
4. Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym 

w odpowiednich przepisach prawnych. 
5. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym 

i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową,. 
6. Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru. Dostawa 

i rozładunek przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.  
8. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikające z umowy. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.  
10. Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb zamawiającego, 

na podstawie zamówień częściowych.  
11. Ilekroć w SIWZ Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

produktów tylekroć, stosownie do treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający  
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które nie będą gorsze pod 
względem jakościowym i użytkowym od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy 
asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać 
wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania rozwiązań 
równoważnych Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązany jest 
wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (tj. nie są gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od 
wymienionych przez Zamawiającego z nazwy), tzn. zobowiązany jest do złożonej oferty 
dołączyć opis tych produktów wraz z podaniem przeznaczenia oraz użyteczności 
proponowanego produktu. 
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IV. Wymagany termin realizacji zamówienia 

Przez okres 12 miesięcy od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.  

V. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
które wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie 
podlegają wykluczeniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1, Wykonawca 
winien złożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści 

odpowiadającej załącznikowi nr 8), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
Pzp (znajdujące się w załączniku nr 8), 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania 
wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp. 

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego 
Wykonawcę. 

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumenty wymienione dziale VIII w pkt. 1. 
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6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817 ). 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. są uprawnieni do 
występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym przedmiotem niniejszego 
postępowania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.: 
- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, dostarczali do różnych odbiorców  artykuły biurowe lub chemiczne o 
wartości netto minimum 10.000,- zł rocznie; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostawca posiada możliwość 

dostarczania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi 
być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której 
Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym 
że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 

5. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 
wykonawcy. 
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6. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków wymaganych od Wykonawców 
zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego 
warunku wymaganego powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. 

7. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy). 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu: 

1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich 
spełniania, następujące dokumenty: 
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu (znajdujące się w formularzu ofertowym). 
2) wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, do 
różnych odbiorców artykułów biurowych lub chemicznych o wartości netto minimum 
10.000,- zł rocznie z podaniem jej wartości, przedmiotu oraz okresu i miejsca dostaw 
o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. 

 
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku. 

VIII. Dokumenty składane wraz z ofertą 

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi 
nr 6. 

 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

2. Wypełnione formularze na wybrane pakiety (Załączniki 1 - 5), 

3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami działu V i działu VII SIWZ. 
2) Formularz ofertowy. 
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3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4) W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane 
przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu 
do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy 
dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 
za zgodność z oryginałem. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki 
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i musi być zgodna z wymaganiami SIWZ 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty, 
zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Osoby wskazane w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
muszą złożyć podpisy lub parafki na: 

a) wszystkich stronach oferty, 
b) załącznikach, 
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

2) Oferta musi być trwale zespolona, a każda strona oferty ponumerowana, przy czym 
pierwsza strona powinna być oznaczona nr 1 (z zachowaniem numeracji ciągłej). 

3) Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 
tylko jedna ostateczna cena. 

5) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 

6) Opakowanie i złożenie oferty:  
Ofertę należy składać w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna 
powinna być zaadresowana do zamawiającego na jego adres oraz opatrzona napisem: 
 

Przetarg nieograniczony na: 
Sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych i biurowych  

do Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie ul. Dworcowa 11 
 

Artykuły chemiczne i biurowe - Pakiet asortymentowy (1-5) 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin 
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Koperta wewnętrzna powinna być opisana nazwą i dokładnym określeniem Wykonawcy oraz 
tytułem o treści j.w. 
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia 
nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 6 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć 
dopisek „zmiany”. 

8) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 
W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 6 z dopiskiem „wycofanie”. 

9) Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty wraz z załącznikami na własnych 
formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści przewidzianej 
w formularzach Zamawiającego. 

10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

11) Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający 
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
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3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest w sprawie: 

- chemii gospodarczej, art. biurowych oraz tuszy i tonerów (pakiety: 1, 4, 5): pan Wojciech 

Olender, tel. 54 280 3161 wew. 11 

- w sprawie chemii specjalistycznej – basenowej (pakiet: 2): pani Joanna Kalinowska. tel. 

54 280 3161 wew. 30 

- w sprawie chemii do uzdatniania wody (pakiet: 3): pan Bartosz Siliczak tel. 54 280 3161 
wew. 30  
 

Zespół Szkół nr 2 
ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin 
tel. 54 280 3161 wew. 11 lub wew. 30 

XII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, 
do dnia 14.12.2012 r. do godziny 1000 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 
po tym terminie – bez względu na przyczyny opóźnienia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012 r. o godz. 1100 w pokoju nr 209 w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Oferty, które wpłyną (zostaną złożone) po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. W przypadku 
braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego Zamawiający zastrzega 
sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty po terminie otwarcia ofert przed jej 
odesłaniem. 
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XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wyceniając ofertę należy podać cenę netto (kwotowo i słownie), podatek VAT (określony 
procentowo i kwotowo) oraz wartość brutto (kwotowo i słownie). W przypadku 
rozbieżności między ceną podaną kwotowo i słownie do rozstrzygnięcia będzie brana 
pod uwagę kwota podana słownie. 

2. Cena oferty w formularzu ofertowym, wszystkie informacje finansowe winny być 
wyrażone w złotych polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o wszystkie pozycje oraz 
podane ilości towarów w załącznikach 1 do 5 do SIWZ. Cena podana w ofercie powinna 
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 
ewentualne upusty, dowiezienie dostawy do siedziby Zamawiającego. 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
kryterium: 
Kryterium wyboru ofert jest: cena brutto - 100 % (waga kryterium) 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana 
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który 
stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. XVI - 3, jeżeli: 
- złożono tylko jedną ofertę na poszczególny pakiet asortymentowy, 

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (tylko dla 

postępowań poniżej progów). 
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5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

6. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez 
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

8. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca który wygrał przetarg zobowiązany jest 
dostarczyć umowę z podwykonawcami (jeżeli przewidział udział podwykonawców), 
umowę konsorcjum/spółki cywilnej oraz dostarczyć harmonogram rzeczowo- finansowy 
inwestycji z uwzględnieniem poszczególnych etapów zadania. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: 
− zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi 

spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny), 

− nadzwyczajna zmiana stosunków cen, kosztów, opłat na warunkach wprowadzonych 

niezależnie od stron umowy. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r.), w postaci 
odwołania. 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Pakiet 1 – chemia gospodarcza (Załącznik nr 1), 
2. Pakiet 2 – chemia specjalistyczna – basenowa (Załącznik nr 2), 
3. Pakiet 3 – chemia do uzdatniania wody (Załącznik 3), 
4. Pakiet 4 – artykułu biurowe (Załącznik nr 4), 
5. Pakiet 5 – tusze i tonery (Załącznik nr 5),  
6. Formularz ofertowy (Załącznik nr 6), 

7. Wykaz dostaw (Załącznik nr 7), 
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8. Oświadczenie zgodnie z art. 22. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 

759 z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn. zm.) (Załącznik nr 8), 

9. Projekt umowy (Załącznik nr 9). 

 


