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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400674-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Fotokopiarki
2018/S 177-400674
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa
Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Tel.: +48 602491691
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Faks: +48 124175665
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.czdsigb.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Tel.: +48 602491691
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Faks: +48 124175665
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Podmiot prawa publicznego
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji
krakowskiej
Numer referencyjny: WZP-421-17/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1: Drukarka typ 1 – mono. laser. A4
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 1: Drukarka typ 1 – mono. laser. A4 – dostawa obejmuje ilość sztuk: 318
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Normatywne obciążenie miesięczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość druku jednostronnego, format A4 / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wydruku pierwszej strony / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pobór mocy w stanie uśpienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 1 – 9 000,00 PLN.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2: Drukarka typ 5 – wydajna mono. laser. A4
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 2: Drukarka typ 5 – wydajna mono. laser. A4 – dostawa obejmuje ilość sztuk: 37
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Normatywne obciążenie miesięczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość druku jednostronnego, format A4 / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna ilość podajników możliwych do zainstalowania / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 2 – 2.000,00 zł
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3: Drukarka typ 7 – do drukowania okładek akt
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 3: Drukarka typ 7 – do drukowania okładek akt – dostawa obejmuje ilość sztuk: 150
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność automatycznego podajnika dokumentów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Typ nośnika / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 3 – 2.000,00 zł
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4: Drukarka typ 8 – do drukowania kodów
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 4: Drukarka typ 8 – do drukowania kodów – dostawa obejmuje ilość sztuk: 16
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana pamięć / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość druku / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Szerokość druku / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 4 – 350,00 zł
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5: Drukarka typ 9 – atramentowa przenośna
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 5: Drukarka typ 9 – atramentowa przenośna – dostawa obejmuje ilość sztuk: 8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Karta sieciowa wifi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność podajnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 5 – 100,00 zł
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 6: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – A4 mono.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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30232100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 6: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – A4 mono. – dostawa obejmuje ilość sztuk: 132
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność wbudowanej pamięci / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość podłączenia jako wyposażenie opcjonalne dysku SSD / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 6 – 7.000,00 zł.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 7: Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – A4 kolor.
Część nr: 7
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 7: Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – A4 kolor. – dostawa obejmuje ilość sztuk: 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Normatywne obciążenie miesięczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy pamięci / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość wyświetlacza / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 7 – 1.000,00 zł.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Część 8: Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono.
Część nr: 8
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 8: Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono. – dostawa obejmuje ilość sztuk: 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Normatywne obciążenie miesięczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość wyłączania portu USB w menu administratora do wydruku
bezpośredniego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy kaset na papier / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 8 – 1.500,00 zł.
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Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 9: Skaner typ 1 ręczny typu PEN
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 9: Skaner typ 1 ręczny typu PEN – dostawa obejmuje ilość sztuk: 59
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Tekst / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość języków odczytu / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 9 – 300,00 zł.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 10: Skaner typ 1 ręczny A4
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów na rzecz sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.
Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Część 10: Skaner typ 1 ręczny A4 – dostawa obejmuje ilość sztuk: 32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Obsługiwana rozdzielczość optyczna / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wersja USB / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy sprzętu stanowi kryterium
oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część 10 – 100,00 zł.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum:
a) Część 1 – 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
b) Część 2 – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
c) Część 3 – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
d) Część 4 – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
e) Część 5 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
f) Część 6 – 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100
g) Część 7 – 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
h) Część 8 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
i) Część 9 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100
j) Część 10 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, Wykonawca musi dysponować środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla tych części
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania
ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane
dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie
z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym
zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ
należy złożyć w oryginale.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do
wykluczenia. Uwaga – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania
JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu
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złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. XI pkt 3 SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów,składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej
wykonawcy. Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku
braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia
według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym okresie:
Dot. części 1
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00
PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 2
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 60 000,00
PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 3
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 60 000,00
PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 4
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 9 000 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 5
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 2 000,00
PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto;
Dot. części 6
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 150 000,00
PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 7
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 25 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 8
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 40 000,00
PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto;
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Dot. części 9
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę skanerów o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 PLN (słownie:
osiem tysięcy złotych 00/100) brutto;
Dot. części 10
Wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę skanerów o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 PLN (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100) brutto;
Przez urządzenia drukujące* Zamawiający rozumie drukarki lub kopiarki lub faksy lub urządzenia
wielofunkcyjne.
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez
Wykonawcę spełnieniem warunku o najwyższej wartości.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co
najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej
określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia co
najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o najwyższej wartości).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane
dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Uwaga – JEDZ należy wypełnić
zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w
następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części
IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw
do wykluczenia. UWAGA – W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2018 regulacji dotyczących
przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy
i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. XI pkt 3 SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów,składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.
Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku
braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia
według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem,
W którym wydano dokument.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz
sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w
sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).
2. Okres związania ofertą - 60 dni.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy Pzp
oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem
ppkt.4.8.Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):
4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1
4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2
4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3
4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4
4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5
4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6
4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9
4.8 wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 7 SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 4:
7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia
7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7
ust1Rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
par.5pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.
10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz.IX pkt 5 SIWZ.
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11.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo powinno znajdować się w ofercie
wspólnej Wykonawców,musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018
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