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  Zamawiający: 

                  
Prokuratura Okręgowa w Łodzi 
90 – 322 Łódź 
ul. Kilińskiego Nr 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     POSTĘPOW ANIU   O    ZAMÓW IENIE     PUBLICZNE  

PROW ADZONE  W   TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

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

      ( t . j .   Dz. U. z 2010 r .  Nr 113, poz.759 z późn. zm.),  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 oraz  ich 

utylizacja   dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi  oraz podległych jej jednostek 

organizacyjnych.  
(  Kod CPV   30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych, 
30125110 – 5 tonery do drukarek laserowych / faksów, 

30125120 – 8 tonery do fotokopiarek, 
30145100 – 8 rolki do kalkulatorów, 

30192300 – 4 taśmy barwiące. ) 

                           

 

Numer sprawy: Zp VII 2300 / 4 / 2011 

                                                         Zatwierdzam: 
                                                                                                                          Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łodzi 
                                                                                                  Ryszard Soból                                                                                                              
    Dnia 2 września 2011 r. 
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S P E C Y F I K A C J A  
                   I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A   

I .  O pi s  p r z edm i o t u  z am ów i en i a  i  t e r m i n  w ykonan i a  z am ów i en i a  

1. Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych 

do urządzeń powielających oraz  ich utylizacja dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 

2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający asortyment, rodzaj materiału 

eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu  oraz  ilości dostaw w okresie objętym 

zamówieniem, został określony w załączniku Nr 1  do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.  

3.Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych 

nazwę (logo) producenta, nazwę (typ, symbol ) materiału, nazwę i model urządzenia do 

którego są przeznaczone i termin przydatności do użycia.                                                                                                                          

4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.  

5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,   

6.Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne 

jakościowo równoważne oraz spełniające równoważne parametry.  

( Uwaga: pod pojęciem „ fabrycznie nowe ” Zamawiający rozumie produkty wykonane z 

nowych elementów, bez  śladów uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu producenta  z 

widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt 

równoważny Zamawiający rozumie produkt  kompatybilny ze sprzętem, który posiada 

Zamawiający, o parametrach takich samych bądź lepszych  w stosunku do wyrobu 

produkowanego przez producenta urządzenia np. pojemność tonera, wydajność i jakość 

wydruku.)     

 

   

II. Termin wykonania zamówienia 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wcześniej - do wykorzystania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

 1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 

 1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki określone w 

pkt 1.1. -  1.4 winien spełnić jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.  

Warunek określony w pkt 1.5. powinien spełnić każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów opisanych w rozdziale IV SIWZ. Zgodnie z formułą „ spełnia – nie  spełnia”. 

Wykonawca musi spełnić  wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i wymagania 

wynikające z przepisów Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy  z 

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu 

 

A.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 

załączyć: 

   1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp, według wzoru w załączniku Nr 3 do SIWZ,             

   2.Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  

zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

   3.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się  wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa 

w art.22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy 

Wykonawcy złożą  wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 

 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1Pzp, należy złożyć 

następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną , z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru w załączniku Nr 4 do 

SIWZ, 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 

pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

Pzp. według wzoru w załączniku Nr 5 do SIWZ, 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt B.2 – B.3: składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 
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Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

Dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami             

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie 

lub  faksem. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający uzna, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

     Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

     sekretariat, pok.A.1.16 

   ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź 

 fax: 42 676 –86 – 25  

6. w sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Anną Zawadzką, 

tel. 42 676 86 92, godz. 8:00 – 16:00 

7. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z 

p. Tomaszem Śliskowskim, tel. 42 676 86 88, godz. 8:00 – 16:00 

 

 VI.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ  

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej 

stronie internetowej (www.lodz.po.gov.pl ), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął  do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści taką informację na własnej stronie internetowej ( www.lodz.po.gov.pl ).  

http://www.lodz.po.gov.pl/
http://www.lodz.po.gov.pl/
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VI I .  Te r m i n  z w i ąz an i a  o f e r t ą  

 Składający ofertę pozostaje  z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI I I .  O p i s  sposobu  p r z ygot ow an i a  o f e r t y  

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym, . według wzoru w załączniku Nr 2 do 

SIWZ . 

3.Oferta wraz z załącznikami  musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim ( art. 9 ust.1 

i  2 Pzp.). Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku  powinien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W 

razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4.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.  

5.Ofertę należy sporządzić czytelnie, zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były 

trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę. W 

treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron. Każda poprawka w treści 

oferty, winna być sygnowana podpisem  Wykonawcy. 

6. Dołączona jako załącznik do oferty kopia dokumentu,  winna być poświadczona „ za 

zgodność z oryginałem ”. 

7. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą :   „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 

2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ). Zaleca się aby były trwale zszyte i oddzielnie spięte.  

8.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.Na ofertę składa się: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty, wg wzoru w załączniku nr 2. 

2)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru  w 

załączniku nr 3.  

3)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru w załączniku nr 4.  

4)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

    rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  

    Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a  

    w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 Pzp., wg wzoru 

    w załączniku nr 5.  

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

     Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

     lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie 
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       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 7) Oświadczenie o warunkach gwarancji na okres nie mniejszy niż 12 miesięcy licząc od 

      daty dostaw. 

 8)  Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy wg wzoru w załączniku Nr 6. 

11. Cenę  oferty stanowi całkowita wartość zamówienia ( suma wszystkich wierszy kolumny 

Nr G ). 

12. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia jest tożsamy z materiałem wyspecyfikowanym w 

załączniku nr 1. Wykonawca w formularzu ofertowym (wg wzoru w załączniku nr 2 ) w 

kolumnie C wpisuje literę   „ O  ”. Jeżeli oferowany materiał jest produktem równoważnym, 

w  kolumnie C należy wpisać literę  „ R ” oraz  w kolumnie D wskazać nazwę producenta 

artykułu, symbol handlowy nadany przez producenta oraz wydajność przy 5 % pokryciu 

strony formatu A-4. 

13. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy produktu równoważnego odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego należy złożyć, odnoszące się odrębnie do każdego materiału 

Zaświadczenie wystawione przez uprawniony do kontroli jakości podmiot, stosownie do 

przepisu §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 30.12. 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, 

w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 poz.1817 ) 

    

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: 13. 09. 2011 r. godzina  9 : 30 .  

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 umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez  jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i 

adresem  Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego z zaznaczeniem na opakowaniu, 

nazwy zamówienia; przykładowy sposób zaadresowania opakowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  

6.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

< Nazwa Wykonawcy > 

< Adres Wykonawcy >           

                                                Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

                                                   90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152 

Nr spr. VII Zp 2300 / 4 / 11 

 

                 „Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych ” 

              Nie otwierać przed godz. 10 :00, dnia 13 września 2011 r. 
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7.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania oferty.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w  kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ ZMIANA ”. Koperty oznaczone „ ZMIANA ”zostaną otwarte przy 

otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.   

8.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania  

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek, z napisem na kopercie „ WYCOFANIE ”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.    

9.Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sala konferencyjna 

A.0.09.(parter ) 

10.Czas otwarcia ofert: 13.09.2011r. o godz. 10:00. 

11.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

12. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ), adresy Wykonawców i 

informacje dotyczące ceny. 

13. Otwarcie ofert jest jawne,  Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,  Zamawiający prześle 

Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1.Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie 

wypełnionego formularza ofertowego. Jest to suma kwot wszystkich pozycji oferty, tj. 

wszystkich wierszy kolumny G w/w formularza. 

2. Cena brutto za realizację zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo i 

słownie. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz  z zastrzeżeniem 

art. 87 ust 2 Pzp  dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

  4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

4.1.oczywiste omyłki pisarskie 

4.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

4.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ust. 1 Pzp. 

 

 

XI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie  się kierował kryterium ceny    

( brutto ) za realizację całości zamówienia, czyli sumy kwot zawartych w ofercie we 

wszystkich wierszach kolumny  G formularza ofertowego. 
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2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ( brutto ), obejmującą 

realizację całości zamówienia. 

XI I .  Udz i e l en i e  z am ów i en i a  

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Pzp. oraz w  SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

2.O odrzuceniu ofert  oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. na własnej stronie internetowej (www.lodz.po.gov.pl ) 

oraz w swojej siedzibie na „ Tablicy ogłoszeń ”. 

4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 

5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- 

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

 

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

         zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ( tzn. Wykonawcy określonemu w art.23 

ust. 1 Pzp. ) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 

1.Wykonawca gwarantuje, że: 

1.1. dostarczone materiały będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z 

urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe 

opakowanie i oznakowanie. 

1.2. zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów nie spowoduje utraty 

praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 

1.3. jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzeń 

Zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, 

wolny od wad w terminie 5 dni roboczych  od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o 

wadliwym produkcie ( również      faksem ). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

http://www.lodz.po.gov.pl/
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2. Wykonawca zobowiązuje się do : 

2.1.udzielenia  minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne, 

2.2. pokrycia kosztów naprawy urządzeń drukujących (zapłaty wg faktury ), w przypadku 

stwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta urządzeń jego uszkodzenia wskutek 

zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę wadliwego  bębna, tonera, taśmy, tuszu. 

Podstawę żądania  przez Zamawiającego naprawy urządzenia  stanowić będzie pisemna 

opinia  autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. W przypadku jeżeli czas naprawy 

uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 3 dni robocze od momentu 

zgłoszenia, wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy 

innego, nie gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.  

2.3.dostarczenia towarów w miejsca wskazane przez Zamawiającego własnym transportem 

wraz z rozładunkiem, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

2.4.nieodpłatnego odbioru wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych, oraz ich 

utylizacji. 

3.Z uwagi na małą powierzchnię magazynową dostawy będą odbywać się etapami, w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie 12 miesięcy od  dnia podpisania umowy 

4.Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych 

asortymentu według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym  maksymalna wartość 

przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie 

realizował dostawy ( zamówienie ) po cenach jednostkowych brutto zawartych w ofercie. 

Ceny jednostkowe brutto nie mogą ulec zmianie przez okres ważności umowy. 

5.Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji  urzędowej zmiany 

stawki  podatku VAT, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7.Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  

           postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, 

na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2 – 4 Pzp.  przysługuje odwołanie wyłącznie wobec 

czynności : 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenie oferty odwołującego. 
 

 

 

A/Z 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  

Numerem ogłoszenia: 271916 – 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011 r. 
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Załącznik Nr 1                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

   Lp 
Nazwa i symbol materiału (nazwa 

model urządzenia) 

    Minimalna 
  wydajność przy 
    5% pokryciu 
 strony  formatu A4 

    Ilość  

    sztuk 

  A                        B 

 

C D 

1. Toner Canon NPG – 1 ( 1550,6216 ) 
3800 

3 

2. Toner Canon EXV - 3 ( IR – 2200 ) 
15000 

5 

3. Toner Canon EXV – 5 ( IR 1600 ) 
8000 

3 

4. 

Toner Ricoh 3205D (Ricoh Afficio  

1035) 

23000 

5 

5. Toner (Sharp AR – 206) 
16000 

10 

6. Toner (Sharp AR – 350) 
27000 

5 

7. 

Toner nr katalog 370 AM010 (Kyocera 

Mita KM 1650) 

15000 

30 

8. 

Toner nr katalog 370OBOKX (Kyocera 

FS 1118 MFP) 

7000 

30 

9. Toner (Minolta PagePro 1250 W) 
3000 

15 

10. Toner 92A (HP LaserJet 1100) 
2500 

20 

11. Toner Oki- Page typ –8 (14 EX/10EX) 
4000 

10 

12. Toner (Oki  Page B6100) 
15000 

20 

13. Toner typ  9 (Oki Page 4350, 4100 ) 
2500 

300 

14. Toner (Oki C 5200 Black) 
3000 

3 

15. Toner (Oki C 5200 Cyjan) 
3000 

2 

16. Toner (Oki C 5200 Yellow) 
3000 

2 

17. Toner (Oki C5200 Magenta) 
3000 

2 

18. Toner (HP LaserJet 1320) 
2500 

40 

19. Toner (Samsung 1710D3) 
3000 

150 

20. Toner Samsung (ML2550) 
10000 

40 

21. Toner (Samsung ML 1510) 
3000 

50 

22. Toner (Lexmark T654DN) 
7000 

15 

23. 

Toner LPN  113 R00656 (Xerox Phaser 

4500) 

10000 

15 

24. 

Toner LPL 3150 VB 109R00746 

(Xerox Phaser 3150) 

3500 

35 

25. Toner (Ricoh Affico 3025) 
11000 

80 

26. Toner (Samsung MI 2250) 
5000 

15 

27. Toner Black (HP LaserJet 5200) 
12000 

5 

28. Toner czarny (HP color LaserJet 3800 ) 
6000 

4 

29. 

Toner magenta (HP color LaserJet 

3800)  

6000 

2 

30. Toner Yellow (HP color LaserJet 3800)  
6000 

2 
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31. Toner Cyjan (HP color LaserJet 3800)  
6000 

2 

32. Bęben (Minolta PagePro 1250W) 
20000 

10 

33. 

Bęben Oki Page typ 9 ( OKI 

4100,4350) 

25000 

80 

34. 

Bęben Oki Page 14 Series (Oki Page 14 

e/14 ex) 

32000 

5 

35. 

Kałamarz czarny BCI –15 (Canon IP – 

80/ IP 90 Pixma ) 

* 

30 

36. 

Kałamarz Canon BCI – 16 kolor(Canon 

IP – 80/ IP 90 Pixma ) 

* 

20 

37. 

Folia do faksu KXFA 55A (Panasonic 

KXFP – 158 ) 

* 

20 

38. 

Folia do faksu KXFA57A (Panasonic 

KXFP – 363) 

* 

150 

39. 

Folia do faksu KXFA –52E ( Panasonic 

KXFP – 218 ) 

* 

150 

40. 

Rolka barwiąca model szpuli FR - 510 

(Citizen  CX –123) 

* 

20 

41 

Taśma do maszyny do pisania GR –1 

długość 10m , szerokość 13 mm, kolor 

czarny 

* 

20 

42 Toner czarny (HPCLJ 1600)  
2500 

8 

43. Toner magenta (HPCLJ 1600 ) 2000 4 

44. Toner Yellow (HPCLJ 1600 ) 2000 4 

45. Toner cyjan (HPCLJ 1600 ) 2000 4 

46 Toner na 17000 kopii (Oki B6300dn)  17000 20 

47. 

Toner Panasonic KXFA83E (Panasonic 

KXFL 613) 

2500 

120 

48 

Toner Ricoh Typ6210D (Ricoh MP 

6500/ MP 7000 

43000 

60 

49 

Toner na 6000 kopii (Samsung 

ML3561)  

6000 

5 

50 Toner (Lexmark E250 D) 3500 80 

51 Bęben (Panasonic KX FL 613) 10000 35 

52 Bęben (Lexmark E250D) 30000 20 

53 Toner (Oki B4400) 3000 15 

54 Bęben (Oki B4400) 20000 5 

55 Toner (Oki B6500) 13000 5 

56 Toner (HP 2300) 6000 10 

57 Bęben (OKI C5200 Black) 17000 3 

58 Bęben (Oki C5200 Cyjan) 

17000 

1 

59 Bęben (Oki C5200 Yellow) 

17000 

1 

60 Bęben (Oki C5200 Magenta) 

17000 

1 

61 Toner Canon E30 3000 5 

62 Toner 12A7460  (Lexmark T634) 5000 10 

 

63 

 

Toner (Lexmark E360DN) 

 

9000 

 

 

80 

64 
 Bęben (Lexmark E360DN) 

30000 
20 

  

 (Kod CPV30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych,  30125110 – 5 tonery do drukarek 

laserowych / faksów,  30125120 – 8 tonery do fotokopiarek, 30145100 – 8 rolki do 

kalkulatorów, 30192300 – 4 taśmy barwiące.)    
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UWAGA ! 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych ( z wyjątkiem 

materiałów oznaczonych znakiem 
(
 * 

)
 , gdzie istnieje możliwość złożenia przez Wykonawcę 

dowolnie wybranego materiału ) w celu potwierdzenia , iż zaoferowane materiały 

odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić do każdego materiału równoważnego, zaświadczenie podmiotu 

uprawnionego  do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim 

normom : 

 

 ISO/IEC 19752 – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych 

drukarek laserowych, 

 ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek 

laserowych, 

 

Wykonawca może zamiast zaświadczeń , o których mowa powyżej , złożyć równoważne 

zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji 

 

 

                                                      FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 

..................................................................................................... 

 

Adres* : ...................................................................................... 

 

Tel.*    :....................................................................................... 

 

Regon*:...................................................................................... 

 

NIP *   :...................................................................................... 

 

Fax*    na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:........................................ 

 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

 

                                                                                        Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

                                                                                        90-322 Łódź 

                                                                                        ul. Kilińskiego 152 

 

W odpowiadając na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na dostawę  materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi nr sprawy VII 

Zp 2300 / 4 / 2011: 

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

1 . S k ł ad am y o f e r t ę  n a  w yk o n an i e :  

przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę: 

 

 

  

                     brutto: ................................................zł. w tym ............% VAT 

 

słownie złotych: .......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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Lp 
Nazwa i symbol materiału (nazwa 

model urządzenia) 

Należy 
wpisać 

O – 
oryginał / 

Lub 
R - 

równoważ
ne 

Nazwa producenta artykułu,  

symbol handlowy nadany przez  

producenta, oraz wydajność przy 

5% pokryciu strony formatu A- 4 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

Cena łączna brutto w PLN 

( iloczyn poszczególnych  

wierszy 

kolumn ( E i F ) 

  A                        B 

 

C 

 

D E 

 

F 

  

G 

1.    

  
Toner Canon NPG – 1 ( 

1550,6216 ) 

  

3 

  

2.    

  
Toner Canon EXV - 3 ( IR – 

2200 ) 

  

5 

  

3.    

  
Toner Canon EXV – 5 ( IR 1600 

) 

  

3 

  

4.    

  
Toner Ricoh 3205D (Ricoh 

Afficio  1035) 

  

5 

  

5.    

  Toner (Sharp AR – 206) 

  

10 

  

6.    

  Toner (Sharp AR – 350) 

  

5 

  

7.    

  
Toner nr katalog 370 AM010 

(Kyocera Mita KM 1650) 

  

30 

  

8.    

  
Toner nr katalog 370OBOKX 

(Kyocera FS 1118 MFP) 

  

30 

  

9.    

  Toner (Minolta PagePro 1250 W) 

  

15 

  

10. 

  Toner 92A (HP LaserJet 1100) 

  

20 

  

11. 

  
Toner Oki- Page typ –8 (14 

EX/10EX) 

  

10 

  

12. 

  Toner (Oki  Page B6100) 

  

20 

  

13. 

  
Toner typ  9 (Oki Page 4350, 

4100 ) 

  

300 

  

14. 

  Toner (Oki C 5200 Black) 

  

3 

  

15. 

  Toner (Oki C 5200 Cyjan) 

  

2 

  

16. 

  Toner (Oki C 5200 Yellow) 

  

2 

  

17. 

  Toner (Oki C5200 Magenta) 

  

2 

  

18. 

  Toner (HP LaserJet 1320) 

  

40 

  

19. 

  Toner (Samsung 1710D3) 

  

150 

  

20. 

  Toner Samsung (ML2550) 

  

40 

  

21. 

  Toner (Samsung ML 1510) 

  

50 
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22. 

  Toner (Lexmark T654DN) 

  

15 

  

23. 

  
Toner LPN  113 R00656 (Xerox 

Phaser 4500) 

  

15 

  

24. 

  
Toner LPL 3150 VB 109R00746 

(Xerox Phaser 3150) 

  

35 

  

25. 

  Toner (Ricoh Affico 3025) 

  

80 

  

26. 

  Toner (Samsung MI 2250) 

  

15 

  

27. 

  
Toner Black (HP LaserJet 

5200) 

  

5 

  

28. 

  
Toner czarny (HP color LaserJet 

3800 ) 

  

4 

  

29. 

  
Toner magenta (HP color 

LaserJet 3800)  

  

2 

  

30. 

  
Toner Yellow (HP color LaserJet 

3800)  

  

2 

  

31. 

  
Toner Cyjan (HP color LaserJet 

3800)  

  

2 

  

32. 

  Bęben (Minolta PagePro 1250W) 

  

10 

  

33. 

  
Bęben Oki Page typ 9 ( OKI 

4100,4350) 

  

80 

  

34. 

  
Bęben Oki Page 14 Series (Oki 

Page 14 e/14 ex) 

  

5 

  

35. 

  
Kałamarz czarny BCI –15 (Canon 

IP – 80/ IP 90 Pixma ) 

*  

30 

  

36. 

  

Kałamarz Canon BCI – 16 

kolor(Canon IP – 80/ IP 90 

Pixma ) 

*  

20 

  

37. 

  
Folia do faksu KXFA 55A 

(Panasonic KXFP – 158 ) 

*  

20 

  

38. 

  
Folia do faksu KXFA57A 

(Panasonic KXFP – 363) 

*  

150 

  

39. 

  
Folia do faksu KXFA –52E ( 

Panasonic KXFP – 218 ) 

*  

150 

  

40. 

  
Rolka barwiąca model szpuli FR - 

510 (Citizen  CX –123) 

*  

20 

  

41 

Taśma do maszyny do pisania GR 

–1 długość 10m , szerokość 13 

mm, kolor czarny 

*  

20 

  

42 Toner czarny (HPCLJ 1600)  
  

8 
  

43. Toner magenta (HPCLJ 1600 )   4   

44. Toner Yellow (HPCLJ 1600 )   4   

45. Toner cyjan (HPCLJ 1600 )   4   

46 

Toner na 17000 kopii (Oki 

B6300dn)  

  

20 

  

47. 

Toner Panasonic KXFA83E 

(Panasonic KXFL 613) 

  

120 

  

48 

Toner Ricoh Typ6210D (Ricoh 

MP 6500/ MP 7000 

  

60 

  

49 

Toner na 6000 kopii (Samsung 

ML3561)  

  

5 

  

50 Toner (Lexmark E250 D)   80   

51 Bęben (Panasonic KX FL 613)   35   

52 Bęben (Lexmark E250D)   20   

53 Toner (Oki B4400)   15   
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54 Bęben (Oki B4400)   5   

55 Toner (Oki B6500)   5   

56 Toner (HP 2300)   10   

57 Bęben (OKI C5200 Black)   3   

58 Bęben (Oki C5200 Cyjan) 

  

1 

  

59 Bęben (Oki C5200 Yellow) 

  

1 

  

60 Bęben (Oki C5200 Magenta) 

  

1 

  

61 Toner Canon E30   5   

62 Toner 12A7460  (Lexmark T634)   10   

 

63 

 

Toner (Lexmark E360DN) 

   

 

80 

  

64 Bęben (Lexmark E360DN)   20   

 

Całkowita wartość 

zamówienia ( suma 

wszystkich wierszy 

kolumny F ) 

 

(Kod CPV30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych,  30125110 – 5 tonery do drukarek 

laserowych / faksów,  30125120 – 8 tonery do fotokopiarek, 30145100 – 8 rolki do 

kalkulatorów, 30192300 – 4 taśmy barwiące). 

2. Cena oferty brutto obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot 

zamówienia realizować będziemy sukcesywnie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Oświadczamy , że:  
1) powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru naszej oferty  

2) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ 

przedmiotowego postępowania 

3) będziemy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

SIWZ 

4) jesteśmy związani niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert 

5) niniejsza oferta zawarta na stronach  nr od ____ do____  stanowi informację objętą  

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 

6) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, załączonym do SIWZ i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego 

7) ofertę niniejszą składamy na ______________kolejno ponumerowanych stronach 

8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 ......................................................................., 

 ......................................................................., 
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 ......................................................................., 

 ......................................................................, 

 ......................................................................, 

__________,dnia____________2011r.                                                  

                                                                                            (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 

firmy. 
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                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3 do specyfikacji 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

                              O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

  
Nazwa 

firmy* 
 

  
  
Adres  
  
  
  
Telefon  
  
Faks  
  
NIP  
  
REGON  

 

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust.1  pkt  1- 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.  ) 

oświadczam, że:  

 

1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2.  posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia; oraz 

3.  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; / przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 
**)

 

4.  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 
 

______________, dnia _____________ 

 

 

 ________________ 

*)   w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia nazwę oraz dane 

      teleadresowe należy  podać osobno dla wszystkich wykonawców 

**)  Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

podpis uprawnionego   

 przedstawiciela 

wykonawcy 
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                                                                                                    Załącznik Nr 4 do specyfikacji  
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

 

My, niżej podpisani 

 

.................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz  ( nazwa / firmy / i adres Wykonawcy ) 

 

.................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................ 
 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.  ).  

 
 

 Prawo zamówień publicznych.  

 
 

 

 

 

 
 

 

_____________, dnia______________2011 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis osoby (osób) 

uprawnionej (ych ) do 

 reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                              Załącznik Nr 5 do specyfikacji 

(oznaczenie Wykonawcy ) 

                                                                                    O Ś W I A D C Z E N I E  

                                                                   osoby  fizycznej 

 

 

 

   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 

:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.), a w szczególności nie otwarto wobec mnie 

likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

 

 

 

 

 

 

__________,dnia___________2011r.                                    ____________________                                                

                                                                                                  ( podpis Wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 6 / wzór umowy / 

 

                                                         UMOWA ........./ 2011 

 

 w dniu ... .... .... .... .... pomiędzy: 

 

Prokuraturą Okręgową w Łodzi , ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź ( NIP 725 – 11 – 05 – 

734, Regon 000000253 ),  

reprezentowaną przez: 

1/. 

2/. 

zwaną dalej „ Zamawiającym ” 

 

a 

 

firmą : ..........................................; ul. ....................................; ......................, ( NIP: 

..............................; 

REGON: ..............................), wpisaną do rejestru............... zwaną   dalej „ Wykonawcą ”, 

reprezentowaną przez : 

 

1/. 

2/. 

 

wyłonionym w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz ich utylizację dla Prokuratury Okręgowej w 

Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm. ), dalej oznaczonej 

Pzp. 

 

 

§ 1. 

 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ____________,której kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że  przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego podane 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

  

                                                                     § 2 

 

                                                            Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego , w godz. 8:30 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostarczanie przedmiotu 

zamówienia oraz wady fizyczne dostarczanych materiałów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń drukujących (zapłaty 

wg faktury ), w przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta urządzeń 
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jego uszkodzenia wskutek zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę wadliwego  

bębna, tonera, taśmy, tuszu. Podstawę żądania  przez Zamawiającego naprawy urządzenia  

stanowić będzie pisemna opinia  autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie 

gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi  jeżeli czas naprawy                                                                                                                                                                

uszkodzonego urządzenia w autoryzowanym serwisie przekroczy 3 dni robocze od 

momentu jego zgłoszenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytych materiałów 

     eksploatacyjnych, będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich utylizacji. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do składania, w miarę bieżących potrzeb zamówień na 

materiały oraz do terminowego regulowania należności. 

 

§ 3 

 

Sposób dostawy 

1. Dostawy  materiałów eksploatacyjnych będą odbywać się sukcesywnie, w terminie 

wcześniej ustalonym z Zamawiającym, na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, 

przesłanego faksem, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Zamawiającego 

zapotrzebowania i potwierdzenia jego otrzymania przez Wykonawcę. 

2. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o ceny jednostkowe brutto określone w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt wraz z rozładunkiem, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi 

kosztami.  

§ 4 

 

Termin realizacji umowy 

Terminem wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wcześniej - 

do wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust.1. 

 

§ 5 

 

Wartość umowy 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w 

maksymalnej wysokości .............................złotych polskich brutto ( słownie 

:.....................................) 

2. W cenie materiałów opisanych w § 1 zawarte są wszystkie niezbędne opłaty, a w 

szczególności  podatek VAT, koszty opakowań, koszty załadunku, transportu oraz 

wyładunku, wniesienia przedmiotu umowy do wyznaczonego pomieszczenia, 

ubezpieczenie przedmiotu dostawy, zysk, narzuty, upusty oraz pozostałe składniki 

cenotwórcze. 

 

§ 6 

 

 Warunki płatności 

1.Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonywana będzie po każdej dostawie, 

przelewem z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2.Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

wykonanego przedmiotu zamówienia. 

3.Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu z 

rachunku Zamawiającego. 
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4.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

 

 

 

5.Faktura zostanie wystawiona na :  

   Prokuratura Okręgowa  w Łodzi 

   90-322 Łódź, ul. Kilińskiego Nr 152 

   NIP 752 – 11 – 05 – 734 

6. Na fakturze powinien znajdować się dopisek: numer i data zawarcia niniejszej umowy. 

 

 

§ 7 

 

Warunki gwarancji jakości 

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, które nie 

spowodują utraty gwarancji urządzeń drukujących. Wykonawca gwarantuje dostarczyć 

przedmiot umowy jakościowo dobry, bez wad, które pomniejszą wartość lub uczynią 

przedmiot umowy nieprzydatny do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe 

dostarczonego towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku 

stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający prześle Wykonawcy zgłoszenie 

reklamacji. 

3.Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzeń 

Zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, 

wolny od wad w terminie 5 dni roboczych  od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o 

wadliwym produkcie ( również    faksem ). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 4.Wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na materiały będące przedmiotem 

zamówienia. Okres gwarancji dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od dnia dostawy określonej partii przedmiotu umowy do jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

Kary 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) 10% wartości brutto umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy po 

terminie o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w wymianie 

zareklamowanego przedmiotu umowy po terminie o którym mowa w § 7 ust. 3. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną : 

a) 10% wartości brutto umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu  

okoliczności za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem odstąpienia na 

podstawie art.145 Pzp. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust 1, Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie cywilnym. 
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4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w ustawowej wysokości, w 

przypadku opóźnienia w zapłacie za fakturę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury 

przedstawionej do zapłaty.  

 

 

§ 9. 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 

145 ust.1 Pzp. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego niedbalstwa Wykonawcy polegającego na 

trzykrotnym opóźnieniu w dostawie zamawianych materiałów eksploatacyjnych. 

3. Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji  urzędowej zmiany  

     stawki  podatku VAT, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp.  

 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Pzp. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony 

będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego  - ........................................ 

2) ze strony Wykonawcy       - ......................................... 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

   

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA          

 

 

................................................                                              .................................................                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


