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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 30.000 euro a poniżej 207.000 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. Zamawiający wymaga od dostawcy środków z pakietu 2 – chemia specjalistyczna 

basenowa oraz pakietu 3 – chemia do uzdatniania wody na basenie przeprowadzenia 
instruktażu z użytkowania dostarczanych środków chemicznych. 

5. Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym 
w odpowiednich przepisach prawnych. 

6. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym 
i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową,. 

7. Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru. Dostawa 
i rozładunek przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.  
9. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, 

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

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

na podstawie zamówień częściowych.  
12. 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 Załącznikach 1 - 5 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 podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 
 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
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, zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie (załącznik nr 7); 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – - 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 – dla uznania, że wykonawca spełnia powyższe warunku 
zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie (załącznik nr 7); 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – dla 
uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania odpowiedniej sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie 
(załącznik nr 7). 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
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.  

3. Wykonawca polegający 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, 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. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w punkcie 1 niniejszego rozdziału winien spełniać co najmniej 
jeden z Wykonawców występujących wspólnie albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie. 

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
5.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych 
w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 



 5 

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu 
spełnienia którejkolwiek przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie złożonych wraz z ofertą 
dokumentów, żądanych przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 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). 

8. Żądane przez Zamawiającego, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania, dokumenty opisane zostały szczegółowo w rozdziale VI punkt 5 niniejszej 
SIWZ. 

9. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z  postępowania zostanie dokonana na 
zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie w stosunku do 
żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
pozostałych dokumentów, które należy złożyć Zamawiającemu 
 
1. Wypełniony przez wykonawcę Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
2. Wypełniony formularz cenowy na zaproponowane środki zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – wzór stanowią załączniki 1-5 do SIWZ. 
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których opis sposoby spełnienia 
określony został przez zamawiającego w rozdziale V SIWZ zamawiający żąda 
następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku 6 do SIWZ 

b) Wykazu wykonanych przez Wykonawcę dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie wskazanym w 
rozdziale V ust 1 pkt 2 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

c) Dowodów potwierdzających, że dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa 
w punkcie 2 zostały należycie. Dowodami tymi są: 
- poświadczenie,  
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
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W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w 
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania 
dowodów, o których mowa powyżej. 

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. 5 lub 6 niniejszego rozdziału. 

5. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczeń 
i dokumentów: 

5.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 8 do SIWZ, w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

5.2. aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę; 

5.3. 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 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5.4. 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 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 5.2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono jego upadłości,  

7. Dokument lub dokumenty o których mowa w punktach 5-6 powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
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lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego w pakietach 2-3, do oferty należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że proponowany wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami 
producenta nie wpływa negatywnie na: zdrowie osób korzystających z basenów; 
środowisko naturalne; urządzenia kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia 
oraz preparaty stosowane w procesach jej oczyszczania i dezynfekcji; urządzenia i 
elementy wyposażenia basenów kąpielowych i pomieszczeń sanitarnohigienicznych; 
materiały wykończeniowe i wyroby stosowane w budownictwie; urządzenia stosowane w 
instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz grzewczych; tj. następujące dokumenty: 
1) preparaty do uzdatniania wody (biobójcze) – pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, 

pozwolenie tymczasowe lub wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – w przypadku 
zaklasyfikowania produktu jako produktu biobójczego – dokument będzie stanowić 
załącznik do oferty 

2) substancje i mieszaniny niebezpieczne – zgłoszenie (informacja) do Inspektora ds. 
Substancji Chemicznych – w przypadku zaklasyfikowania substancji do jednej z grup 
art. 2 ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz.U. Nr 63, poz. 322) – dokument będzie stanowić załącznik do oferty. 

3) ponadto dla wszystkich środków zawierających substancje niebezpieczne karty 
charakterystyki każdego z proponowanych środków w języku polskim oraz dla 
środków posiadających atest PZH, ten atest – dokumenty będą stanowiły załączniki 
do oferty. 

4) wymagane dokumenty wg opisu w specyfikacji środków chemicznych. 
11. Dokumenty o których mowa w ust. 3-10 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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15. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli 
osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego 
w rozdziale 6 ust. 5 pkt. 2) składa w oryginale lub poświadczone notarialnie. 

17. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w ust. 3-10 oraz ust. 15 i ust. 16 lub którzy złożyli te 
dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

18. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika 
powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 
publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik. 

19. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający 
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

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

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

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

4. 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 
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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. 

5. 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. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie zamieszcza na tej stronie. 

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający 
zamieści zmiany także na tej stronie. 

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający 
zamieści tę informację na tej stronie. 

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są 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  

 

VIII. 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. 
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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 

nie otwierać przed: 
12.12.2014 godz. 10:15 

 
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”. 
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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. 

IX. 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 12.12.2014 r. do godziny 1000 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 
po tym terminie – bez względu na przyczyny opóźnienia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2014 r. o godz. 1015 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. 

4. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. 

6.  W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego 
wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

7.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

X. Termin związania ofertą 

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

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
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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. 

XII. 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. 

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

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje 
wykonawcę o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne ponieważ postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wyboru 
najkorzystniejszej oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni jeżeli: 
1) została złożona tylko jedna oferta, lub 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie 

wykluczono żadnego wykonawcy, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia. 
2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy podpisania umowy. Wzór 

umowy, zawierającej istotne dla zamawiającego postanowienia i stanowi załącznik Nr 10 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia 
nowych, a nie znanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki nie 
wykonania zamówienia - umowy przez wygrywającego wykonawcę. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach 
określonych poniżej oraz określa warunki takiej zmiany: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany środków chemicznych na inne 

środki spełniające wymagania zamawiającego określone w SIWZ i umowie w 
przypadku zalecenia służb sanitarno-porządkowych, bhp, zmiany przypisów w 
zakresie wymagań dotyczących środków, a także w przypadku stwierdzenia 
nieskuteczności środków dostarczanych przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
przerwy technicznej lub zamknięcia obiektu, prawo skrócenia okresu trwania umowy i 
wypłaty w takim przypadku wynagrodzenia za faktycznie zrealizowany zakres 
dostaw. 

3) Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku ograniczonej ilości środków 
finansowych na realizację przedmiotu umowy będzie miał prawo odstąpić od umowy 
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w części w terminie 30 dni od ustalenia, że środki finansowe nie zapewnią realizacji 
całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, 
w drodze aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Warunki płatności: 
1) Płatność z tytułu dostawy, określonej w umowie zrealizowana będzie w ciągu 14 dni 

po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury. 
2) Płatność będzie realizowana w PLN, koszty obsługi bankowej powstałe w banku 

zamawiającego pokrywa zamawiający, koszty powstałe poza bankiem 
zamawiającego pokrywa wykonawca. 

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. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (Załącznik nr 7) 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 8) 

9. Wykaz dostaw (Załącznik nr 9), 

10. Projekt umowy (Załącznik nr 10). 

 


