
                                                                  

  Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
90 – 322 Łódź
ul. Kilińskiego 152
tel. (42)  676-86-92,  faks ( 42 )  676-86-93
NIP 725-11-05-734

www.lodz.po.gov.pl .

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W    POSTĘPOWANIU   O    ZAMÓWIENIE     PUBLICZNE

PROWADZONE  W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z   ustawą z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych

      (t . j .   Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz.1655 ),  zwaną dalej  Pzp.

            o wartości szacunkowej mniejszej  niż kwoty określone w przepisach 

                            wydanych na podstawie art.  11 ust.  8 Pzp.

                                             

                                            Przedmiot zamówienia:
      Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury
                  Okręgowej w Łodzi  oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 
             (  Kod CPV 30124300 – 7; 30125110 – 5 ; 30125120 – 8,30192310 -7 )   
                          
            
                

                                               Numer sprawy: III G 2300 / 7 / 2008

                                 Zatwierdzam:

                                                                                                                ................................ 
   (  podpis z imienną pieczątką )
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (  S IWZ )

I .O p i s  p r zedm i o t u  zamó w i en i a  i  t e r mi n  w yko nan i a  za mów i en i a

1.Przedmiotem  zamówienia  jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 
dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
2.Asortyment co do rodzaju i ilości, został szczegółowo określony w załącznika Nr 1 do SIWZ 
( Arkusz kalkulacyjny). 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert na pojedyncze pozycje określone w załączniku nr 1.

3.Zamawiający  w  trakcie  realizacji  umowy  może  dokonać  przesunięć  ilościowych  asortymentu 
według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym  ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie 
przekroczy kwoty zapisanej  w umowie.  Wykonawca będzie  realizował  dostawy (  zamówienie  )  po 
cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
4.Z uwagi na małą powierzchnię magazynową dostawy będą odbywać się etapami, w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie 12 miesięcy od  dnia podpisania umowy .
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6.Zamwiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktów równoważnych, przez co
należy rozumieć produkty służące do tego samego celu, oraz o porównywalnych ( ekwiwalentnych )
właściwościach i jakości .       
7. Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, opakowane w oryginalne opakowania
producenta i będą posiadały termin ważności wynoszący minimum 12 miesięcy.
8. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów wskazanych w ofercie , Wykonawca na
żądanie Zamawiającego winien oferowany materiał, którego żądanie dotyczy , wymienić na materiał
spełniający wymagania Zamawiającego. 
10.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 
11.Wykonawca  zobowiązany będzie  dostarczyć  towar  w  miejsca  wskazane  przez  Zamawiającego, 
własnym  transportem  wraz  z  rozładunkiem  i  wstawieniem  do  pomieszczeń  wskazanych  przez 
Zamawiającego, na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 
II. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający  warunki  wymienione w art. 22 ust 1Pzp 
i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp.   
Zamawiający  dokona  oceny spełnienia  powyższych  warunków  zgodnie  z  formułą  „  spełnia  /  nie 
spełnia”  na podstawie przedłożonych przez  Wykonawców  dokumentów,  żądanych w rozdziale  III 
niniejszej specyfikacji.   
Z treści  załączonych dokumentów musi  wynikać jednoznacznie,  iż  określone przez Zamawiającego 
warunki Wykonawca spełnia.  
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III. Wymagane oświadczenia i dokumenty
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. do oferty ( Załącznik nr 1 ) należy dołączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3  do SIWZ,
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 
potwierdzone aktualnie przez organ wydający dokument, z odpisu musi wynikać, kto jest uprawniony 
do reprezentowania firmy.
3.W  przypadku  ,  gdy  o  udzielenie  zamówienia  ubiegają  się  Wykonawcy  wspólnie,  dokumenty 
wymienione w punktach 1 i 2  winni złożyć wszyscy wykonawcy, zgodnie z art. 23 ust. 3 Pzp. 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 3.  
składa  odpowiedni  dokument  lub  dokumenty,  wystawione  zgodnie  z  prawem kraju,  w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

5.Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w   punkcie  3.,  zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  w  wymaganych  terminach  przed  notariuszem, 
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie i faksem ( 042 676 86 93 ) 
zgodnie  z  art.  27  Pzp.,  z  wyłączeniem  postępowania:  protestacyjnego   w  których  Zamawiający 
dopuszcza tylko formę pisemną.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami           
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są, w sprawach dotyczących: 
przebiegu postępowania prawo zamówień publicznych  -  Zawadzka Anna tel. (42 ) 676 86 92,
przedmiotu zamówienia -  Pyto Ryszard tel. ( 42 ) 676 86 88
w godzinach  od 10:00 do 14:00.

 VI.  Wymagania dotyczące  wadium 

1.Wykonawca przystępujący do przetargu musi zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 4000 PLN 
( słownie: cztery tysiące złotych). Wadium musi być wniesione do dnia i godziny składania ofert.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust.6 Pzp.
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Prokuratury Okręgowej w Łodzi: 
NBP O/O Łódź 93 1010 1371 0004 9113  9120 0000 
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z oznaczeniem „ Przetarg – dostawa materiałów eksploatacyjnych”
4.Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu winno być zabezpieczone na okres związania 
ofertą tj. 30 dni od dnia i godziny składania ofert oraz odpowiadać wartości wadium określonej w 
punkcie 1. Musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant ( poręczyciel) wypłaci kwotę 
wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie 
Zamawiającego bez protestu gwaranta ( poręczyciela). Wadium musi być podpisane przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta ( poręczyciela )
5.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Należy również w oddzielnej kopercie załączonej do oferty 
złożyć oryginał wadium, który na czas postępowania zdeponowany zostanie w kasie pancernej.
6.Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art.46 Pzp.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.

VI I .  Te rmi n  z w i ąz an i a  o f e r t ą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VI I I .  O p i s  sposob u  przyg ot ow an i a  o f e r t y

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub w 
oparciu o jego dokładny wzór.

2.Oferta wraz z załącznikami  musi być sporządzona w języku polskim ( art. 9 ust.1 i 2 Pzp.) .
3.Ofertę  podpisują  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym 
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, w przypadku pełnomocników wymagane 
jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa. 
4.Ofertę  należy  sporządzić  czytelnie,  wszystkie  zapisane  strony  oferty  powinny  być  kolejno 
ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
5.Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.
6.W przypadku , gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, kopia ta winna 
być poświadczona „ za zgodność z oryginałem ”.
7.Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę . W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, 
wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
8.Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  z 
uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 Pzp.
9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) „ Arkusz Kalkulacyjny ” , stanowiący załącznik nr 2 
3) dokumenty wymienione w rozdziale III SIWZ.
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4) certyfikat jakości ( ISO itp. ) dla producentów oferowanych materiałów równoważnych.
10. Cenę  oferty stanowi suma cen brutto poszczególnych pozycji arkusza kalkulacyjnego.
11.  Jeżeli  oferowany  przedmiot  zamówienia  jest  tożsamy  z  przedmiotem  wyspecyfikowanym  w 
załączniku nr 2 Wykonawca w kolumnie nazwa/marka  wpisuje słowo  „zgodne”. Jeżeli oferowany jest 
asortyment równoważny w  kolumnie nazwa/marka należy wpisać nazwę i parametry techniczne. 

     
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Miejsce dostarczenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. ul. Kilińskiego nr 152.
2.Termin składania ofert upływa:  6. 10. 2008 r. godzina  11 : 00 . 
3.Oferta  zostaje  uznana za  złożoną  w terminie,  jeżeli  fizycznie  znajdzie  się  w Biurze  Podawczym 
Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2.
4.   Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, szczelnej, trwale zamkniętej i nienaruszonej kopercie ,
       zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie, nazwy zamówienia oraz nazwy i 
      dokładnego adresu Wykonawcy. Przykładowy sposób zaadresowania koperty

5.W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty  Zamawiający  nie  ponosi 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  
6.Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sala konferencyjna
7.Czas otwarcia ofert:  6  października 2008r. o godz. 12:00.

X. Opis sposobu obliczania ceny

1.Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny  w PLN, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001 r., o cenach ( Dz. U. Nr 97 , poz. 1050 z p. zm.).
2.Cena oferty brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi być wyliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zaokrąglając w następujący sposób:

 jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” zaokrąglamy w dół,
 jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub wyższa od „5” zaokrąglamy w górę.
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< Nazwa Wykonawcy >
< Adres Wykonawcy >          

                                     Prokuratura Okręgowa w Łodzi
                                     90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152

nr spr. III G 2300 / 7 / 08

                 „Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych ”

       Nie otwierać przed godz. 12 :00 dnia  6   października 2008 r.



3.Cena oferty brutto musi zostać podana w zapisie liczbowym i słownie. W przypadku rozbieżności 
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
4.Cena  oferty  brutto  przedstawiona  przez  Wykonawcę  musi  obejmować:  całkowity  koszt  brutto 
przedmiotu  zamówienia,  w  tym podatek  VAT,  koszt  opakowań,  koszt  załadunku,  transportu  oraz 
wyładunku,  wniesienia  przedmiotu  umowy  do  wyznaczonego  pomieszczenia  w  siedzibie 
Zamawiającego,  ubezpieczenie  przedmiotu  dostawy,  zysk,  narzuty,  upusty oraz  pozostałe  składniki 
cenotwórcze. 

XI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1.Oferty oceniane będą według kryterium: 
Cena oferty brutto – waga 100%
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy

                     
                         C N

           P  =  ----------------------  x 100
                                C OB

gdzie:
CN      –  najniższa zaoferowana cena
COB   - cena  zaoferowana w ofercie badanej

2.Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega badanie jej wiarygodności, 
uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153  poz 1503 z późn. zm.)

XII.  Waluty  obce,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między  Zamawiającym  a 
Wykonawcą
Zamawiający dopuszcza w rozliczeniach jedynie walutę polską (PLN).

XI I I .  Fo rma l nośc i  n i ez będne  do  zaw arc i a  umo w y

Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania:
1. Po  wyborze  oferty  i  upływie  terminów  ustawowych  pozwalających  na  podpisanie  umowy 

Zamawiający przygotuje umowę.
2. Po podpisaniu Zamawiającego, umowa zostanie przekazana do podpisu Wykonawcy.
3. Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony niezwłocznie otrzyma Wykonawca.

XIV.  Zabezpieczenie  na leżytego  w ykonania  umow y

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 % ceny oferty ( z podatkiem VAT ) zgodnie 
z art. 150 ust. 2 Pzp. i winno być wniesione przed zawarciem umowy 
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3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach 
zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp. 
4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy dokonać jego wpłaty przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

XIV.  Istotne postanowienia do umowy

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepisy 
Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2.Istotne dla Zamawiającego postanowienia oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, zostaną wprowadzone do treści umowy. 
3.Zgodnie z art. 145 Pzp. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.
4.W przypadku o którym mowa w punkcie 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

XV. Wzór umowy

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.

XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI 
Pzp. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

Numer ogłoszenia: 231827-2008, data zamieszczenia 23.09.2008 r.

a/z    
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