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1. Informacje o Zamawiającym  
1.1 Zamawiającym jest:    
Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 
Adres: Katowice, 40-507, ul. Francuska 78  
Adres poczty elektronicznej: word@word.katowice.pl 
Strona internetowa: www.word.katowice.pl 
Numer telefonu: (0-32) 359 – 30 - 02 , numer faksu: (0-32) 359 – 30 - 01 
Godziny urzędowania: od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro, 
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dwóch ZAKRESACH I/II 
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniających. 
3.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
3.6 Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom. 
3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
3.8 Zamawiający dopuszcza wykonanie kluczowych części Zamówienia przez Podwykonawców. . 
 
KODY CPV 
30192125-3 pisaki 
30190000-7  różny sprzęt i artykuły biurowe  
30197630-1  papier do drukowania  
30197644-2  papier kserograficzny 
30199230-1  koperty 
30199500-5  segregatory, pudełka 
22852100-8  okładki na akta 
22816300-6 bloczki samoprzylepne 
22815000-6  notatniki 
22851000-0 skoroszyty 
30124300-7 bębny do maszyn biurowych 
30141200-1 kalkulatory biurkowe 
30125100-2 wkłady barwiące 
30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów 
30197000-6 drobny sprzęt biurowy 
22830000-7 zeszyty  
 
  
 3.9/Przedmiot  zamówienia w ZAKRESACH I-II  
3.9.1.Przedmiot Zamówienia w ZAKRESIE I i ZAKRESIE II  ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na terenie 
Unii Europejskiej, spełniać normy CE. być jednorodny (tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie 
dostarczał ten sam produkt – określony w złożonej ofercie), wolny od wad fizycznych, nieużywany. Ponadto, materiały 
eksploatacyjne ( ZAKRES I) muszą posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt i 
zapewnić wydrukowanie liczby stron wskazanych w siwz i w umowie.   3.9.2.Określone w niniejszej SIWZ  parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, 
jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 
 
3.9.3. Termin przydatności przedmiotu zamówienia do użycia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia 
dostarczenia do siedziby zamawiającego 
3.9.4. Materiały eksploatacyjne, materiały biurowe i papier zamawiane będą sukcesywnie za pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej.  
3.9.5.Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, eksploatacyjne, materiały biurowe  i  
papier, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżen” danej partii 
przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonego wadliwego materiału na swój koszt w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia faksem lub w formie elektronicznej na materiał wolny od 
wad.(ZAKRES II) 
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3.9.6. Realizacja przedmiotu Zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a 
Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego  tytułu, z zastrzeżeniem , iż co najmniej 70% wartości 
zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania  pozostałych 30% wartości 
zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.  
 
  
3.9.7. Dostawa: sukcesywne dostawy przedmiotu umowy w terminie określonym w ofercie,  maksymalnie  do 5 dni 
roboczych od dnia złożenia zlecenia w dniach od poniedziałku do piątku Wykonawca na własny koszt, opakuje, i 
ubezpieczy przedmiot zamówienia oraz dostarczy go do magazynu centralnego w siedzibie WORD w Katowicach, przy 
ul. Francuskiej 78.   
ZAKRES I /TONERY 

Lp Nazwa towaru Jedn. ilość 
1. Tusz do drukarki BROTHER MFC-790CWLC1100BK Wydajność minimum 450 szt. 8 
2 Tusz do drukarki BROTHER MFC-790CWLC1100C 

Wydajność minimum 325 szt. 6 
3 Tusz do drukarki BROTHER MFC-790CWLC1100M Wydajność minimum 325 szt. 6 
4 Tusz do drukarki BROTHER MFC-790CWLC1100Y 

Wydajność minimum 325 szt. 6 
5 Toner do urządzenia wielofunkcyjnego  BROTHER DCP 7030 

Wydajność minimum 1500 
szt. 6 

6 Toner do drukarki Lexmark X204n Wydajność minimum 2500 szt. 6 
7 Urządzenie wielofunkcyjne 

Panasonic KX-MB2545 
Wydajność minimum 3000 

szt. 12 

8 Tusz do drukarki BROTHER DCP-J725W 1240 M 
Wydajność minimum 600 szt. 20 

9 Tusz do drukarki BROTHER DCP-J725W 1240 C 
Wydajność minimum 600 szt. 20 

10 Tusz do drukarki BROTHER DCP-J725W 1240 Y  
Wydajność minimum 600 szt. 20 

11 Tusz do drukarki BROTHER DCP-J725W 1240 Black Wydajność minimum 600 szt. 20 
12 Toner do drukarki HP Laser Jet P1102W 

Wydajność minimum 1600 szt. 8 
13 Toner do drukarki LEXMARK E 260  Wydajność minimum 3500 szt. 50 
14 Toner do drukarki HP LeserJet 1320 

Wydajność minimum 2500 szt. 80 
15 Toner do drukarki HP 1600 czarny 

Wydajność minimum 2500 
szt. 30 

16 Toner do drukarki HP 1600 niebieski Wydajność minimum 2000 szt. 25 
17 Toner do drukarki HP 1600 czerwony 

Wydajność minimum 2000 szt. 25 
18 Toner do drukarki HP 1600 żółty 

Wydajność minimum 2000 
szt. 25 

19 TONER LASER PRINT CANON LP CARTRIDG do drukarki 
PC-D 340. 

Wydajność minimum 3500 
szt. 20 

20 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn C9733A Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% pokryciu. szt. 2 
21 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn C9732A 

Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% pokryciu. szt. 2 
22 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn C9731A Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% pokryciu. szt. 2 
23 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn C9730A (czarny) 

Wydajność: 13.000 stron A4 przy 5% pokryciu. szt. 2 
24 Toner HP LJ P2055D CE505A czarny 

Wydajność minimum 2300 szt. 250 
25 Toner czarny do drukarki HP 2012 - Q7553A 

Wydajność minimum 3000 szt. 30 
26 Toner do kserokopiarki Canon image runner 1133A 

Wydajność minimum 6000 szt. 6 
27 Toner do faksu Panasonic  KX – FA83X, typ 4-P83X szt. 20 
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28 Zestaw bębna do faksu Panasonic  
KX – FA83X Szt. 10 

29 Zestaw bębna światłoczułego do drukarki Lexmark E260x22G (30.000 kopii) szt. 30 
30 Toner do drukarki HP Laser Jet 2300 

Wydajność minimum 6000 szt. 4 
31 Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X364dn 

Wydajność minimum 3500 
szt. 4 

32 Toner do drukarki  HP Color Laser Jet 3600 BK 
Wydajność minimum 6000 

szt. 2 

33 Toner do drukarki  
HP Color Laser Jet 3600 C Wydajność minimum 4000 

szt. 2 

34 Toner do drukarki  
HP Color Laser Jet 3600 M Wydajność minimum 4000 

szt. 2 

35 Toner do drukarki  
HP Color Laser Jet 3600 Y 
Wydajność minimum 4000 

szt. 2 

36 Toner do drukarki Lexmark C544dn BK 
Wydajność minimum 6000 szt. 2 

37 Toner do drukarki Lexmark C544dn C 
Wydajność minimum 4000 szt. 2 

38 Toner do drukarki Lexmark C544dn M 
Wydajność minimum 4000 szt. 2 

39 Toner do drukarki Lexmark C544dn Y 
Wydajność minimum 4000 szt. 2 

40 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW BK 
Wydajność minimum 600 szt. 16 

41 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW C 
Wydajność minimum 600 szt. 16 

42 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW M 
Wydajność minimum 600 szt. 16 

43 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW Y Wydajność minimum 600 szt. 16 
44 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 400Color BK 

Wydajność minimum 4000 szt. 4 
45 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 400Color C Wydajność minimum 2600 szt. 4 
46 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 400Color M 

Wydajność minimum 2600 szt. 4 
47 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 400Color Y Wydajność minimum 2600 szt. 4 

 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wydajności dostarczonych tonerów. 
2) Sprawdzenie wydajności tonerów może być przeprowadzone przez Zamawiającego ( o przeprowadzeniu testu 
zostanie powiadomiony Wykonawca, którego przedstawiciel będzie mógł uczestniczyć w teście) lub zlecone niezależnej 
firmie zewnętrznej . W sytuacji, gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w umowie , koszt 
ekspertyzy ponosi Wykonawca. 
3) W przypadku gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w umowie Wykonawca na wezwanie  
Zamawiającego i we wskazanym przez zamawiającego terminie, wymieni bezpłatnie całą dostarczoną partie tonerów na 
nowe zgodnie z umową.  
4) Wydajność tonerów będzie badana zgodnie z normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek 
laserowych oraz normą ISO/IEC 19752 przeznaczoną dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek 
laserowych , oraz normą ISO/IEC 24712 dla tuszy dla kolorowych drukarek atramentowych . 
5) W przypadku gdy dostarczone towary będą wadliwe lub niskiej jakości , co spowoduje nadmierne zabrudzenie 
urządzenia lub niska jakość wydruku ( „sypanie tonera”) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wymieni bezpłatnie 
całą dostarczoną partię tonerów na nową pozbawianą wad we wskazanym w wezwaniu terminie.  
6) W przypadku uszkodzenia drukarki, kserokopiarki , faksu z powodu użytkowania wadliwego wkładu, koszty naprawy 
tego urządzenia pokryje Wykonawca, z zastrzeżeniem , iż naprawę urządzeń  Zamawiający powierzy firmie wykonującej 
serwis i naprawy na rzecz WORD Katowice. W przypadku gdy naprawa będzie niemożliwa Wykonawca wymieni 
drukarkę na nową, na własny koszt. 
7) Wykonawca pokryje również koszty ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, ze awaria lub uszkodzenie 
urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem wadliwego wkładu . 
8) Za ewentualne naruszenie praw patentowych producentów tonerów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie 
Wykonawca oraz zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych roszczeń.     
 
 
 



Znak sprawy: ZP/MB/8/16 – sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych (ZAKRES I)  
materiałów biurowych  i papieru (ZAKRES II) 
                                                  

 5

ZAKRES II MATERIAŁY BIUROWE I PAPIER 
Lp.       

TABELA NR 2  
Przedmiot zamówienia   

Jedn. miary Ilość 

1. Cienkopis z niebieskim wkładem z końcówką fibrową o gr. linii pisma 0,4 mm, zatyczka w kolorze 
tuszu, odporny na zaschnięcie. szt. 150 

2. Cienkopis z czarnym wkładem z końcówką fibrową o gr. linii pisma 0,4 mm, zatyczka w kolorze 
tuszu, odporny na zaschnięcie. szt. 150 

3. Cienkopis z czerwonym wkładem z końcówką fibrową o gr. linii pisma 0,4 mm, zatyczka w kolorze 
tuszu, odporny na zaschnięcie . szt. 100 

4. Cienkopis z zielonym wkładem z końcówką fibrową o gr. linii pisma 0,4 mm, zatyczka w kolorze 
tuszu, odporny na zaschnięcie. szt. 100 

5. Długopis z niebieskim wkładem z możliwością obserwacji stopnia zużycia tuszu,  
gr. linii pisma 1 mm. szt. 1500 

6. Długopis żelowy niebieski, gr. linii pisma 0,7 szt. 200 

7. Długopis żelowy czarny, gr. linii pisma 0,7 szt. 200 

8. Długopis z czarnym wkładem z możliwością obserwacji stopnia zużycia tuszu,  
gr. linii pisma 1 mm. szt. 1500 

9. Długopis automatyczny z niebieskim wymiennym wkładem z metalową końcówką, metalową 
skuwką oraz metalowym ringiem między dwoma skręcanymi elementami długopisu. szt. 200 

10. Druk delegacji, polecenie wyjazdu służbowego, format A5, bloczek. szt. 100 
11. Druk karta drogowa A5 100 kart. dwustronna /bloczek ponumerowany/ szt. 600 
12. Druk- KW format A6 bloczek szt. 20 
13. Dziurkacz biurowy do dziurkowania jednorazowo 20 kartek. szt. 40 
14. Deseczka formatu A5 z klipem zamykana różne kolory szt. 100 
15. Długopis na sprężynce z podstawką. szt. 150 
16. Dziennik korespondencyjny w twardej oprawie formatu A4 szt. 20 
17. Etykieta samoprzylepna do drukarek atramentowych, laserowych i kopiarek formatu A4 pakowana po 100 szt. 210x297 mm. szt. 4 
18. Ewidencja wyjść służbowych w czasie pracy format A4, 32 str. szt. 10 
19. Folia do laminatora format A4, rozmiar 216x303 mm, 100 mic, pakowana po 100 szt. szt. 4 
20. Folia do laminatora format A3, rozmiar 303x426  mm, 100 mic, pakowana po 100 szt. szt. 2 
21. Gumka do gumowania  szt. 50 
22. Karteczki samoprzylepne koloru żółtego format 38x51, po 100 kartek w bloczku. szt. 600 
23. Karteczki samoprzylepne koloru żółtego format 76x76 po 100 kartek w bloczku. szt. 300 
24. Kalkulator zasilany baterią słoneczną o wymiarach w przedziale 15cmx16cm. szt. 5 
25. Klej w sztyfcie 36G szt. 150 
26. Koperta samoklejąca biała SK B4/250szt. op. 20 

27. Koperta samoklejąca biała SK B5/500szt. op. 50 
28. Koperta samoklejąca biała SK C6/1000 op. 40 
29. Korektor w taśmie 

min. 5 mm x 8 m. szt. 300 
30. Korektor w pędzelku. szt. 100 
31. Koszulka przeźroczysta formatu A4 z klapką. szt. 1500 
32. Koszulka przeźroczysta formatu A4 szt. 8000 
33. Koszulka poszerzana (bez klapki) na katalogi lub dokumenty, wykonana z elastycznej i 

wysokoprzeźroczystej folii PVC o grubości 140 mic. Zgrzane w literę ,,U’’, boki poszerzane do 
pojemności 25mm, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, w opakowaniu 10 szt.  

   

opak. 20 

34. Klip biurowy 32 mm do spinania papieru (12 szt. w opakowaniu) szt. 5 
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35. Klip biurowy 41 mm do spinania papieru (12 szt. w opakowaniu) szt. 5 
36. Klips archiwizacyjny do spinania dokumentów, dwuczęściowy, plastikowy na zaczepy, w opakowaniu 50 szt. szt. 15 
37. Linijka biurowa 20cm szt. 20 
38. Marker do tablic suchościeralny czerwony szt. 50 
39. Marker do tablic suchościeralny zielony szt. 50 
40. Marker do tablic suchościeralny czarny szt. 50 
41. Marker do tablic suchościeralny niebieski szt. 50 
42. Notes kostka klejona biała (kwadrat) w kostce 400 kartek. szt. 150 
43. Nożyczki biurowe klasyczne solidne 22,5 mm szt. 40 
44. Ołówek zwykły z gumką, wkład HB. szt. 100 
45. Taśma do OKI RIB 320 szt. 60 
46. Papier do kserokopiarek i drukarek laserowych kolorowych formatu A4 o gramaturze 80g/m², trwałość określona normą PN-EN ISO 9706:2001, białość min. 161 CIE określona normą PN-ISO 

11475:2002, grubość min.108+-3 µm określona normą PN-EN ISO 534:2005, nieprzeźroczystość min. 
91% określona normą ISO 2471:1998. W kartonie mieści się 5 szt. ryz  (1 ryza = 500 kartek). 

szt./ryza 2500 
ryz 

47. Papier do kserokopiarek i drukarek laserowych kolorowych formatu A3 o gramaturze 80g/m², szt./ryza 20 ryz 
48. Papier komputerowy bezpyłowy, bezdrzewny, dwu warstwowy (kopia kolorowa), do drukarek igłowych, format 240x6, ilość składanek min 1200 szt. szt. (karton) 40 
49. Papier komputerowy bezpyłowy, bezdrzewny, dwu warstwowy, do drukarek igłowych, format 

375x12, ilość składanek min 900 szt. 
szt. 

(karton) 5 
50. Pisak do płyt CD czarny szt. 50 
51. Przybornik biurkowy 

z wyposażeniem szt. 10 
52. Przekładka do segregatora  12 miesięcy. op. 20 
53. Pióro kulkowe grubość końcówki 0,7 mm z niebieskim ciekłym wkładem  z widocznym poziomem 

ilości wkładu, wydajne. szt. 400 
54. Pióro kulkowe grubość końcówki 0,7 mm z czarnym ciekłym wkładem z widocznym poziomem ilości wkładu, wydajne. szt. 400 
55. Rolka papieru termicznego szer. 80 mm do drukarki star TSP100. szt. 250 
56. Rozszywasz biurowy. szt. 20 
57. Spinacz biurowy w pudełku 28 mm.(100szt.) pud. 1500 
58. Segregator biurowy formatu A4, grzbiet  7- 8cm (różne kolory). szt. 200 
59. Segregator biurowy formatu A4, grzbiet 

 4,5-5cm (różne kolory). szt. 50 
60. Skoroszyt zawieszkowy ½ A4 tekturowy szt. 1000 
61. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4 różne kolory, wyposażony w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora. szt. 1000 
62. Korytko plastikowe na dokumenty Format A4 szt. 30 
63. Taśma klejąca przeźroczysta szer.2cm. szt. 300 
64. Teczka na rzep A4 różne kolory. szt. 25 
65. Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, oklejona okleiną ze złotym nadrukiem, 19 

przegródek, kolor zielony. szt. 10 
66. Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, oklejona okleiną ze złotym nadrukiem, 19 

przegródek, kolor bordowy. szt. 10 
67. Teczka tekturowa biała wiązana format A4. szt. 1500 
68. Teczka tekturowa lakierowana, różne kolory z gumką, format A4.  szt. 1200 
69. Tusz do pieczątek 30ml, wodoodporny 

do stempli ręcznych i samotuszujących czerwony. szt. 50 
70. Tusz do pieczątek 30ml, wodoodporny 

do stempli ręcznych i samotuszujących czarny . szt. 20 
71. Zakładka indeksująca. op. 30 
72. Zszywacz biurowy do pliku o grubości min 4mm, ładowany od góry, pojemność magazynka na 100 

zszywek 24/6 lub 130 zszywek 26/6, zszywanie otwarte i zamknięte, zszywanie do 30 kartek (papier 80g/m²). 
szt. 60 
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73. Zszywki biurowe 24/6, wysokiej jakości zszywki stalowe, galwanizowane w opakowaniu po 1000 szt. pud. 700 
74. Zeszyt formatu A4, 100 kartkowy w kratkę, twarda oprawa. szt. 20 
75. Zeszyt formatu A5, 100 kartkowy 

w kratkę, twarda oprawa. szt. 20 
76. Zwilżacz do palców glicerynowy. szt. 15 
77. Zakreślacz fluoroscencyjny różne kolory, końcówka klinowa o szerokości linii 2mm-5mm, obudowa 

plastikowa w kolorze tuszu. szt. 300 
 
4. Termin wykonania Zamówienia. 
Sukcesywne dostawy wg zamówienia Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych lub krócej, licząc od daty 
powiadomienia Wykonawcy o planowanej dostawie częściowej przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej z 
obowiązywaniem umowy do dnia 31.05.2017 roku lub do wyczerpania kwoty z umowy.   
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 
1 - 4  niniejszego Rozdziału winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ust. 2 niniejszego Rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 -2 
 niniejszego Rozdziału na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V niniejszej SIWZ 
według formuły - spełnia / nie spełnia. 

5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania 
wynikające z przepisów ustawy. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy, określonych w Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) 
Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych  w art. 22 ust 1 ustawy (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków,  o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  i Rozdziale 5 ust. 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4  do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia musi być złożone przez każdego  z tych Wykonawców 

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne 
 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, aktualny odpis, musi być złożony przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć : oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 zawarte w formularzu ofertowym – zał. Nr 1) lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . W tym przypadku oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W przypadku oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie 4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Wypełniony formularz oferty wraz z kalkulacją cenową dla ZAKRESU I/II 
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, formularz musi być złożony wspólnie. 

 5. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 – 4  niniejszego Rozdziału Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty wskazane w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału są składane w oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 10. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem, Zamawiający rozumie złożenie  na kserokopii dokumentu podpisu przez Wykonawcę albo umocowanego przedstawiciela  lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnianego lub upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Dokument, o których mowa w ust. 11 niniejszego Rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

7.1 Wszystkie załączone dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie.  
7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz oraz pełnomocnictw 
w formie elektronicznej lub faksem. 
7.3. Inne niż wskazane w pkt 7.2 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z zachowaniem 
formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem lub drogą 
elektroniczną. 
7.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
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7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest w sprawach jest: w 

sprawach merytorycznych Sebastian Cieszko, Sebastian Lemieszonek, a w sprawach proceduralnych Ewa Gawlik 
tel./fax.(32) 359 30 08, od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30. e-mail: 
zamowienia@word.katowice.pl, fax 32/359 30 08 8. Wymagania dotyczące wadium  
8.1  Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium :  zgodnie z art. 45 ustawy PZP   dla ZAKRESU I w wysokości: 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100) dla ZAKRESU  II w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 8.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: BANK BPH S.A. nr konta: 31 1060 0076 0000 3210 0021 4386 tytuł przelewu „wadium w przetargu na  dostawę materiałów eksploatacyjnych dla WORD w Katowicach ZAKRES I i /lub „wadium na dostawę materiałów biurowych i papieru dla WORD w Katowicach ZAKRES II   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 8.3 W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych i /lub „wadium na dostawę materiałów biurowych i papieru dla WORD w Katowicach ZAKRES Ii/lub ZAKRES II   w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 8.4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.  8.5 Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych   9. Termin związania ofertą  

9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert  

10.1 Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do siwz formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 1 do siwz (wraz z załącznikami do formularza) lub na nim 

10.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.3  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.4  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
10.5  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była identyfikowalna tj. podpis opatrzony imienną 
pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 

10.6  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.7  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty. 
10.8 dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa; 

10.9  W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, 
zgodnie z tabelą zawarta w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji, oznaczać będzie, iż całość 
zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.  

10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / 
opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący:  
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PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 na dostawę materiałów eksploatacyjnych i/lub materiałów biurowych i papieru  w ZAKRES I lub/i ZAKRES II dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 
Nie otwierać przed 20.06.2016 r. godz. 12.15 

 
10.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty 

/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji: np.  za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, lub 
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert   

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 20.06.2016 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego podany w punkcie 

1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat. 11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i 
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.  

11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 1 w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - 
opatrzone napisem "Wycofane".  

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.  
11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 20.06.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pokój sala 

konferencyjna. 
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.  
11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie..  12.  Opis sposobu obliczania ceny dla ZAKRESÓW I/ II . 
12.1. Cenę ofertową stanowi cena brutto za całość dostawy (w ZAKRESACH I-II obliczana oddzielnie) uwzględniając 

wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jak również wszelkie proponowane rabaty i upusty. Skutki 
finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności , które mogą 
wpływać na cenę obciążają Wykonawcę.    
Cenę brutto  należy obliczyć wg wzoru:  ilość szt. x cena jednostkowa brutto = wartość brutto kolejnych pozycji , a 
następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji. 

12.2  Cena ofertowa w każdym ZAKRESIE będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, która jest obowiązująca w 
całym okresie ważności oferty oraz w okresie realizacji (wykonania) zamówienia i nie będzie podlegać żadnym 
negocjacjom. 
12.3 Łączna cena ofertowa brutto stanowi sumę wszystkich pozycji asortymentowych danego zakresu cen zamówienia 

brutto, które należy wpisać (odrębnie dla każdego ZAKRESU I-II) do formularza ofertowego. Ponadto należy podać 
wartość netto oraz wysokość podatku VAT cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), zgodnie z formularzem 
ofertowym stanowiącym załącznik do siwz. 
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia cyfra 
po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po 
przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.   

12.4 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert dla ZAKRESU I/ II  
13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona dla każdego Zakresu I-II oddzielnie. 
13.2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
cena brutto: 95 % 
termin pojedynczej dostawy  5% 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena i termin wykonania otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 
oferty. 

 
13.3. Kryterium dla ZAKRESU I i II  cena  oferty 95%  (obliczana odrębnie dla każdego z ZAKRESÓW) 

 
       Cena  minimalna brutto wśród ofert badanych  
A  =  ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 95% = liczba punktów  
       Cena badanej oferty brutto   
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13.4  Kryterium: termin pojedynczej dostawy  – 5%   
Zamawiający nie dopuszcza dłuższego niż 5 dni terminu pojedynczej  dostawy zamówionych materiałów 
eksploatacyjnych oraz materiałów biurowych i papieru licząc od dnia złożenia zamówienia ( punktacja od 1-5). W razie 
niewskazania terminu dostawy w ofercie  przyjmuje się termin maksymalny tj. 5 dni roboczych. W razie zaproponowania 
terminu dłuższego niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona. 
5 dni –roboczych – 1 punkt 
4 dni robocze     2 punkty 
3 dni robocze  -   3 punkty 
2 dni robocze  -   4 punkty 
1 dzień roboczy -   5 punktów 
13.5 Realizacja zamówienia  zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta w każdym z ZAKRESÓW odrębnie uzyska 
najwyższą ilość punktów.  
13.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.   
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, oraz terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 1 po 
upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
w swojej siedzibie 

14.2   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 
ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono 
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane  
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
Wzór umowy dla ZAKRESÓW I-II – Załącznik nr 3 
 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach określonych Dziale VI wymienionej ustawy. 
 
18. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje  ich zwrot.   
18.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 19. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
19.1Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.   
20.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.   
21.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego  
b. numer 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP  
c. Numer 3 - Projekt umowy dla ZAKRESÓW I II 
d. Numer 4 - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 
 

Katowice, dnia 10.06.2016  r.          ZATWIERDZAM: 
 
           ………………….. 
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Załącznik nr 1  
………………………. 
     (pieczęć firmy)    miejscowość …………….….…., data .............................. 2016 r.   

-FORMULARZ  OFERTOWY- 
Dane Wykonawcy:  
Nazwa: ……………................................................................................................................................................... 
 
………………................................................................................................................................................ 
 
Siedziba: …………….................................................................................................................................... 
 
Adres poczty elektronicznej ............................................. Numer telefonu.................................................. 
 
Numer faksu........................REGON …….........................NIP……………………………………..………..... 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (ZAKRES 
I ) i/lub materiałów biurowych i papieru (ZAKRES II) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przy 
ul. Francuskiej 78 nr sprawy: ZP/MB/8/16 oferujemy/oferuję (niepotrzebne skreślić) wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za poniższą łączną 
cenę: 
ZAKRES I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE: 

 
Łączna cena zamówienia  brutto: uwzględniająca wszystkie koszty ....................................................zł. 
słownie: ………………………………….................................. 
Cena netto: ………………………………zł słownie: …………………………………… 
podatek VAT:..........zł słownie:……………………… 
zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w tabeli  
Termin pojedynczej dostawy …………  dni roboczych ( w przypadku nie wskazania terminu pojedynczej dostawy 
zobowiązuję się do dostawy w maksymalnym terminie tj. 5 dni roboczych  od daty powiadomienia Wykonawcy o 
planowanej dostawie częściowej przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej 

 
ZAKRES II MATERIAŁY BIUROWE I PAPIER 

 
Łączna cena zamówienia  brutto: uwzględniająca wszystkie koszty ....................................................zł. 
słownie: ………………………………….................................. 
Cena netto: ………………………………zł słownie: …………………………………… 
podatek VAT:..........zł słownie:……………………… 
zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w tabeli  
Termin pojedynczej dostawy …………  dni roboczych ( w przypadku nie wskazania terminu pojedynczej dostawy 
zobowiązuję się do dostawy w maksymalnym terminie tj. 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o 
planowanej dostawie częściowej przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej 

 
1.Oświadczam, ze składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni , licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
2. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią SIWZ  
3. Oświadczam, ze akceptuję treść umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty 
zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy  stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
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5. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. 
oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie 
spełnienia wymagań do oferty załączam:  
............................................................................................................................................................... 
6. Nie zamierzam  powierzać do podwykonania  żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego 
zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Za prace wykonywane  przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność 
 
 
 

…....................................................................................................................... 
                   /podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Kalkulacje szczegółowa: ZAKRES I  stanowiąca załącznik Nr 1 do oferty / do umowy 
 
Lp.      

 
TABELA NR 1  Przedmiot zamówienia  

 

Nazwa 
handlowa 

typ towaru, marka, 
model. 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. 
brutto 

Suma 
brutto 

1. Tusz do drukarki BROTHER MFC-
790CWLC1100BK Wydajność minimum 450 

 szt. 8   

2 Tusz do drukarki BROTHER MFC-
790CWLC1100C Wydajność minimum 325 

 szt. 6   

3 Tusz do drukarki BROTHER MFC-
790CWLC1100M Wydajność minimum 325 

 szt. 6   

4 Tusz do drukarki BROTHER MFC-
790CWLC1100Y 

Wydajność minimum 325 
 szt. 6   

5 Toner do urządzenia wielofunkcyjnego  
BROTHER DCP 7030 

Wydajność minimum 1500 
 szt. 6   

6 Toner do drukarki Lexmark X204n Wydajność minimum 2500  szt. 6   

7 Urządzenie wielofunkcyjne 
Panasonic KX-MB2545 Wydajność minimum 3000 

 szt. 12   

8 Tusz do drukarki BROTHER DCP-
J725W 1240 M Wydajność minimum 600 

 szt. 20   

9 Tusz do drukarki BROTHER DCP-
J725W 1240 C 

Wydajność minimum 600 
 szt. 20   

10 Tusz do drukarki BROTHER DCP-
J725W 1240 Y  

Wydajność minimum 600 
 szt. 20   

11 Tusz do drukarki BROTHER DCP-J725W 1240 Black 
Wydajność minimum 600 

 szt. 20   

12 Toner do drukarki HP Laser Jet P1102W 
Wydajność minimum 1600 

 szt. 8   

13 Toner do drukarki LEXMARK E 260  Wydajność minimum 3500  szt. 50   
14 Toner do drukarki HP LeserJet 1320 

Wydajność minimum 2500  szt. 80   
15 Toner do drukarki HP 1600 czarny 

Wydajność minimum 2500 
 szt. 30   

16 Toner do drukarki HP 1600 niebieski Wydajność minimum 2000  szt. 25   
17 Toner do drukarki HP 1600 czerwony 

Wydajność minimum 2000  szt. 25   
18 Toner do drukarki HP 1600 żółty 

Wydajność minimum 2000 
 szt. 25   

19 TONER LASER PRINT CANON LP 
CARTRIDG do drukarki PC-D 340. 

Wydajność minimum 3500 
 szt. 20   

20 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn C9733A 
Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% 

pokryciu. 
 szt. 2   

21 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn 
C9732A 

Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% pokryciu. 
 szt. 2   

22 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn 
C9731A Wydajność: 12.000 stron A4 przy 5% 
pokryciu. 

 szt. 2   

23 Toner do drukarki HP CLJ 5550dn 
C9730A (czarny)  szt. 2   
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Wydajność: 13.000 stron A4 przy 5% 
pokryciu. 

24 Toner HP LJ P2055D CE505A czarny Wydajność minimum 2300  szt. 250   
25 Toner czarny do drukarki HP 2012 - 

Q7553A 
Wydajność minimum 3000 

 szt. 30   

26 Toner do kserokopiarki Canon image 
runner 1133A 

Wydajność minimum 6000 
 szt. 6   

27 Toner do faksu Panasonic  
KX – FA83X, typ 4-P83X  szt. 20   

28 Zestaw bębna do faksu Panasonic  
KX – FA83X  Szt. 10   

29 Zestaw bębna światłoczułego do 
drukarki Lexmark E260x22G 

(30.000 kopii) 
 szt. 30   

30 Toner do drukarki HP Laser Jet 2300 Wydajność minimum 6000  szt. 4   
31 Urządzenie wielofunkcyjne 

Lexmark X364dn Wydajność minimum 3500 
 szt. 4   

32 Toner do drukarki  
HP Color Laser Jet 3600 BK 
Wydajność minimum 6000 

 szt. 2   

33 Toner do drukarki  
HP Color Laser Jet 3600 C 
Wydajność minimum 4000 

 szt. 2   

34 Toner do drukarki  HP Color Laser Jet 3600 M 
Wydajność minimum 4000 

 szt. 2   

35 Toner do drukarki  HP Color Laser Jet 3600 Y 
Wydajność minimum 4000 

 szt. 2   

36 Toner do drukarki Lexmark C544dn BK 
Wydajność minimum 6000 

 szt. 2   

37 Toner do drukarki Lexmark C544dn C 
Wydajność minimum 4000  szt. 2   

38 Toner do drukarki Lexmark C544dn M 
Wydajność minimum 4000  szt. 2   

39 Toner do drukarki Lexmark C544dn Y 
Wydajność minimum 4000  szt. 2   

40 Tusz do drukarki Brother DCP-
J725DW BK 

Wydajność minimum 600 
 szt. 16   

41 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW C 
Wydajność minimum 600 

 szt. 16   

42 Tusz do drukarki Brother DCP-J725DW M 
Wydajność minimum 600 

 szt. 16   

43 Tusz do drukarki Brother DCP-
J725DW Y Wydajność minimum 600 

 szt. 16   

44 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 
400Color BK Wydajność minimum 4000 

 szt. 4   

45 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 
400Color C Wydajność minimum 2600 

 szt. 4   

46 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 
400Color M 

Wydajność minimum 2600 
 szt. 4   

47 Toner do drukarki HP Laser Jet Pro 
400Color Y 

Wydajność minimum 2600 
 szt. 4   
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA ZAKRES II stanowiąca załącznik Nr 1 do oferty / do umowy 
  

Lp.      
 

TABELA NR 2 Przedmiot zamówienia  
 

Nazwa 
handlowa 

typ towaru, marka, 
model. 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. 
brutto 

Suma 
brutto 

1. Cienkopis z niebieskim wkładem z 
końcówką fibrową o gr. linii pisma 0,4 mm, zatyczka w kolorze tuszu, 

odporny na zaschnięcie. 
 szt. 150   

2. Cienkopis z czarnym wkładem z końcówką fibrową o gr. linii pisma 
0,4 mm, zatyczka w kolorze tuszu, 

odporny na zaschnięcie. 
 szt. 150   

3. Cienkopis z czerwonym wkładem z 
końcówką fibrową o gr. linii pisma 
0,4 mm, zatyczka w kolorze tuszu, odporny na zaschnięcie . 

 szt. 100   

4. Cienkopis z zielonym wkładem z 
końcówką fibrową o gr. linii pisma 
0,4 mm, zatyczka w kolorze tuszu, odporny na zaschnięcie. 

 szt. 100   

5. Długopis z niebieskim wkładem z 
możliwością obserwacji stopnia zużycia tuszu,  

gr. linii pisma 1 mm. 
 szt. 1500   

6. Długopis żelowy niebieski, gr. linii 
pisma 0,7  szt. 200   

7. Długopis żelowy czarny, gr. linii 
pisma 0,7  szt. 200   

8. Długopis z czarnym wkładem z możliwością obserwacji stopnia 
zużycia tuszu,  

gr. linii pisma 1 mm. 
 szt. 1500   

9. Długopis automatyczny z 
niebieskim wymiennym wkładem z 

metalową końcówką, metalową skuwką oraz metalowym ringiem 
między dwoma skręcanymi 

elementami długopisu. 

 szt. 200   

10. Druk delegacji, polecenie wyjazdu 
służbowego, format A5, bloczek.  szt. 100   

11. Druk karta drogowa A5 100 kart. dwustronna /bloczek 
ponumerowany/ 

 szt. 600   

12. Druk- KW format A6 bloczek  szt. 20   
13. Dziurkacz biurowy do dziurkowania 

jednorazowo 20 kartek.  szt. 40   
14. Deseczka formatu A5 z klipem zamykana różne kolory  szt. 100   
15. Długopis na sprężynce z 

podstawką.  szt. 150   
16. Dziennik korespondencyjny w twardej oprawie formatu A4  szt. 20   
17. Etykieta samoprzylepna do 

drukarek atramentowych, 
laserowych i kopiarek formatu A4 pakowana po 100 szt. 210x297 mm. 

 szt. 4   

18. Ewidencja wyjść służbowych w 
czasie pracy format A4, 32 str.  szt. 10   

19. Folia do laminatora format A4, rozmiar 216x303 mm, 100 mic, 
pakowana po 100 szt. 

 szt. 4   

20. Folia do laminatora format A3, rozmiar 303x426  mm, 100 mic, 
pakowana po 100 szt. 

 szt. 2   

21. Gumka do gumowania   szt. 50   
22. Karteczki samoprzylepne koloru 

żółtego format 38x51, po 100 kartek 
w bloczku. 

 szt. 600   
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23. Karteczki samoprzylepne koloru 
żółtego format 76x76 po 100 kartek 

w bloczku. 
 szt. 300   

24. Kalkulator zasilany baterią 
słoneczną o wymiarach w 

przedziale 15cmx16cm. 
 szt. 5   

25. Klej w sztyfcie 36G  szt. 150   
26. Koperta samoklejąca biała SK 

B4/250szt.  op. 20   

27. Koperta samoklejąca biała SK 
B5/500szt.  op. 50   

28. Koperta samoklejąca biała SK 
C6/1000  op. 40   

29. Korektor w taśmie min. 5 mm x 8 m.  szt. 300   
30. Korektor w pędzelku.  szt. 100   
31. Koszulka przeźroczysta formatu A4 z klapką.  szt. 1500   
32. Koszulka przeźroczysta formatu A4  szt. 8000   
33. Koszulka poszerzana (bez klapki) na katalogi lub dokumenty, 

wykonana z elastycznej i 
wysokoprzeźroczystej folii PVC o grubości 140 mic. Zgrzane w literę 

,,U’’, boki poszerzane do 
pojemności 25mm, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do 

segregatora z dowolnym ringiem, w 
opakowaniu 10 szt.     

 opak. 20   

34. Klip biurowy 32 mm do spinania 
papieru (12 szt. w opakowaniu)  szt. 5   

35. Klip biurowy 41 mm do spinania papieru (12 szt. w opakowaniu)  szt. 5   
36. Klips archiwizacyjny do spinania 

dokumentów, dwuczęściowy, 
plastikowy na zaczepy, w opakowaniu 50 szt. 

 szt. 15   

37. Linijka biurowa 20cm  szt. 20   
38. Marker do tablic suchościeralny czerwony  szt. 50   
39. Marker do tablic suchościeralny 

zielony  szt. 50   
40. Marker do tablic suchościeralny 

czarny  szt. 50   
41. Marker do tablic suchościeralny 

niebieski  szt. 50   
42. Notes kostka klejona biała (kwadrat) 

w kostce 400 kartek.  szt. 150   
43. Nożyczki biurowe klasyczne solidne 

22,5 mm  szt. 40   
44. Ołówek zwykły z gumką, wkład HB.  szt. 100   
45. Taśma do OKI RIB 320  szt. 60   
46. Papier do kserokopiarek i drukarek 

laserowych kolorowych formatu A4 
o gramaturze 80g/m², trwałość określona normą PN-EN ISO 

9706:2001, białość min. 161 CIE 
określona normą PN-ISO 11475:2002, grubość min.108+-3 µm 

określona normą PN-EN ISO 
534:2005, nieprzeźroczystość min. 91% określona normą ISO 
2471:1998. W kartonie mieści się 5 

szt. ryz  (1 ryza = 500 kartek). 

 szt./ryza 2500 
ryz 

  

47. Papier do kserokopiarek i drukarek 
laserowych kolorowych formatu A3 

o gramaturze 80g/m², 
 szt./ryza 20 ryz   

48. Papier komputerowy bezpyłowy, 
bezdrzewny, dwu warstwowy (kopia  szt. 

(karton) 40   
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kolorowa), do drukarek igłowych, 
format 240x6, ilość składanek min 

1200 szt. 
49. Papier komputerowy bezpyłowy, 

bezdrzewny, dwu warstwowy, do 
drukarek igłowych, format 375x12, ilość składanek min 900 szt. 

 szt. 
(karton) 5   

50. Pisak do płyt CD czarny  szt. 50   
51. Przybornik biurkowy z wyposażeniem  szt. 10   
52. Przekładka do segregatora  

12 miesięcy.  op. 20   
53. Pióro kulkowe grubość końcówki 0,7 mm z niebieskim ciekłym 

wkładem  z widocznym poziomem 
ilości wkładu, wydajne. 

 szt. 400   

54. Pióro kulkowe grubość końcówki 
0,7 mm z czarnym ciekłym wkładem 

z widocznym poziomem ilości wkładu, wydajne. 
 szt. 400   

55. Rolka papieru termicznego szer. 80 
mm do drukarki star TSP100.  szt. 250   

56. Rozszywasz biurowy.  szt. 20   
57. Spinacz biurowy w pudełku 28 

mm.(100szt.)  pud. 1500   
58. Segregator biurowy formatu A4, grzbiet 

 7- 8cm (różne kolory). 
 szt. 200   

59. Segregator biurowy formatu A4, 
grzbiet  4,5-5cm (różne kolory). 

 szt. 50   

60. Skoroszyt zawieszkowy ½ A4 
tekturowy  szt. 1000   

61. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4 różne kolory, wyposażony w 
boczną perforację umożliwiającą 

wpięcie do segregatora. 
 szt. 1000   

62. Korytko plastikowe na dokumenty 
Format A4  szt. 30   

63. Taśma klejąca przeźroczysta szer.2cm.  szt. 300   
64. Teczka na rzep A4 różne kolory.  szt. 25   
65. Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, oklejona okleiną 

ze złotym nadrukiem, 19 
przegródek, kolor zielony. 

 szt. 10   

66. Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, oklejona okleiną 
ze złotym nadrukiem, 19 

przegródek, kolor bordowy. 
 szt. 10   

67. Teczka tekturowa biała wiązana 
format A4.  szt. 1500   

68. Teczka tekturowa lakierowana, 
różne kolory z gumką, format A4.   szt. 1200   

69. Tusz do pieczątek 30ml, 
wodoodporny 

do stempli ręcznych i samotuszujących czerwony. 
 szt. 50   

70. Tusz do pieczątek 30ml, 
wodoodporny 

do stempli ręcznych i samotuszujących czarny . 
 szt. 20   

71. Zakładka indeksująca.  op. 30   
72. Zszywacz biurowy do pliku o grubości min 4mm, ładowany od 

góry, pojemność magazynka na 100 zszywek 24/6 lub 130 zszywek 26/6, 
zszywanie otwarte i zamknięte, 
zszywanie do 30 kartek (papier 80g/m²). 

 szt. 60   

73. Zszywki biurowe 24/6, wysokiej 
jakości zszywki stalowe, 

galwanizowane w opakowaniu po 
 pud. 700   
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1000 szt. 
74. Zeszyt formatu A4, 100 kartkowy 

w kratkę, twarda oprawa.  szt. 20   
75. Zeszyt formatu A5, 100 kartkowy w kratkę, twarda oprawa.  szt. 20   
76. Zwilżacz do palców glicerynowy.  szt. 15   
77. Zakreślacz fluoroscencyjny różne kolory, końcówka klinowa o 

szerokości linii 2mm-5mm, 
obudowa plastikowa w kolorze tuszu. 

 szt. 300   
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            Załącznik nr 2          
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. .  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie  
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 KK.  
 

…......................................................................................                                      /podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
========================================================================================== 

            Załącznik nr 4 
          
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

   
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. . Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP. 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 KK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…......................................................................................                             
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
ZAKRES I/II 

U M O W A      nr …/…/2016 
 

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w przetargu nieograniczonego nr ZP/MB/8/16 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro, 
zawarta w dniu …………. 2016 r. pomiędzy: 
 
I. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78 
NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 
reprezentowanym przez: 

              1)   ………..…..    - …………………………….. 
              2)   …………….   - ……………………………… 
              zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a   
II. ………………………………………………………..………………………… 

zamieszkałym/ zamieszkałą ……………………………………………… 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ................ na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez ........................ w ................................... 

            NIP ………………………………… REGON ………………………….. 
lub 
z siedzibą w .................................... 
wpisanym/wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd     
Rejonowy Wydział ...... Gospodarczy pod numerem KRS ...........................,  o kapitale zakładowym w wysokości 
……………………………. 
 NIP …………………………………REGON ………………………….. 

           reprezentowanym/ reprezentowaną                
           przez:………………………………………………………. 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 
 

§1 
 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych ( zgodnie 
za ZAKRESEM I stanowiącym załącznik do umowy), materiałów biurowych i papieru (zgodnie z ZAKRESEM II 
stanowiącym załącznik do umowy) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową w postępowaniu Nr ZP/MB/8/16  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy sukcesywnie (partiami) w 
terminie do ……. dni roboczych, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o planowanej dostawie częściowej przy 
pomocy faksu lub poczty elektronicznej., w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od. 7.30 – 15.30.Wykonawca nie 
będzie pobierał z tego tytułu dodatkowej opłaty.  

3.  Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia  do dnia 31.05.2017 roku lub do wyczerpania kwoty z umowy. 
4. Przedmiot zamówienia w ZAKRESIE I i ZAKRESIE II  ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na terenie Unii 

Europejskiej, spełniać normy CE. być jednorodny (tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie 
dostarczał ten sam produkt – określony w złożonej ofercie), wolny od wad fizycznych, nieużywany. Ponadto, materiały 
eksploatacyjne ( ZAKRES I) muszą posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt i 
zapewnić wydrukowanie liczby stron wskazanych w siwz i w umowie.  
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5. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty dostawy częściowej towaru i 
podpisania protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” 

6.  Wykonawca każdorazowo  na własny koszt, opakuje  i ubezpieczy przedmiot zamówienia oraz dostarczy go do magazynu 
centralnego w siedzibie WORD w Katowicach, przy ul. Francuskiej 78.  

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wydajności dostarczonych tonerów (ZAKRES I) 
8.  Sprawdzenie wydajności tonerów może być przeprowadzone przez Zamawiającego ( o przeprowadzeniu testu zostanie 

powiadomiony Wykonawca, którego przedstawiciel będzie mógł uczestniczyć w teście) lub zlecone niezależnej firmie 
zewnętrznej . W sytuacji, gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w umowie, koszt ekspertyzy 
ponosi Wykonawca. ( ZAKRES I) 

9. W przypadku gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w umowie Wykonawca na wezwanie  
Zamawiającego i we wskazanym przez zamawiającego terminie, wymieni bezpłatnie całą dostarczoną partię tonerów na 
nowe zgodnie z umową ( ZAKRES I) 

10. Wydajność tonerów będzie badana zgodnie z normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek 
laserowych oraz normą ISO/IEC 19752 przeznaczoną dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek 
laserowych , oraz normą ISO/IEC 24712 dla tuszy dla kolorowych drukarek atramentowych( ZAKRES I).  

11.  W przypadku gdy dostarczone towary będą wadliwe lub niskiej jakości , co spowoduje nadmierne zabrudzenie urządzenia 
lub niska jakość wydruku ( „sypanie tonera”) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wymieni bezpłatnie całą 
dostarczoną partię tonerów na nową pozbawianą wad we wskazanym w wezwaniu terminie ( ZAKRES I). 

12. W przypadku uszkodzenia drukarki, kserokopiarki, faksu z powodu użytkowania wadliwego wkładu, koszty naprawy tego 
urządzenia pokryje Wykonawca, z zastrzeżeniem, iż naprawę urządzeń Zamawiający powierzy firmie wykonującej serwis 
i naprawy na rzecz WORD Katowice. W przypadku gdy naprawa będzie niemożliwa Wykonawca wymieni drukarkę na 
nową, na własny koszt. ( ZAKRES I) 

13) Wykonawca pokryje również koszty ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, ze awaria lub uszkodzenie 
urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem wadliwego wkładu  ( ZAKRES I) 

14) Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany dostarczonego wadliwego materiału (ZAKRES II) na swój koszt w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia faksem lub w formie elektronicznej na materiał wolny od wad. 

 
§2 

         
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty w wysokości 

……………………………… zł brutto słownie: ………..................…………………… 00/100),  
        plus należny podatek VAT ……………… zł          tj. ………....................................…….. zł netto   
       (słownie: ………………............................................... 00/100) dla każdego ZAKRESU odrębnie. 

Podstawą do zapłaty faktury częściowej jest protokół odbioru części przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń 
przez przedstawicieli stron umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie częściowe należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej częściowej 
faktury VAT, po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia. 

3. Realizacja przedmiotu Zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a 
Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego  tytułu, z zastrzeżeniem , iż co najmniej 70% wartości 
zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% 
wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.  

 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawca odsetki ustawowe. 

§3 
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– Strony ponadto zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 
przypadkach: 
– w wysokości 20% maksymalnej kwoty brutto określonej w § 2. ust.1 ( liczone dla każdego Zakresu odrębnie) 

gdy Zamawiający lub Wykonawca  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca), 

– w wysokości 1,25% maksymalnej kwoty brutto złożonego zlecenia, ( liczone dla każdego Zakresu odrębnie) 
za  opóźnienie  w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia od wymaganego 
terminu dostawy 

– w przypadku niewykonania przedmiotu umowy ( w każdym Zakresie odrębnie) w terminie 10 dni roboczych od 
wymaganego terminu dostawy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnej kwoty brutto 
określonej w § 2. ust.1 ( liczone dla każdego Zakresu odrębnie) 

– w przypadku opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy (ZAKRES I), o której mowa w § 1 ust.9 lub ust.11  w  
wysokości 1% wartości brutto wymienianego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia wolnego od wad. 

– w przypadku niewykonania wymiany przedmiotu umowy (ZAKRES I), o której mowa w § 1 ust.9 lub ust.11 w 
terminie 10 dni od dnia wymaganego terminu wymiany, Zamawiający może odstąpić od umowy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
maksymalnej kwoty brutto określonej w § 2. ust.1.  

– w przypadku opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy (ZAKRES II), o której mowa w § 1 ust.14 w  
wysokości 30% wartości brutto wymienianego przedmiotu Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w 
dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad. 

– Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenie odszkodowań przewyższających kary umowne określone 
w § 3. 

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
– Za ewentualne naruszenie praw patentowych producentów tonerów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie 

Wykonawca oraz zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych roszczeń  
§4 

– Osobą pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………..  
– Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………. Strony zobowiązują się do 

wzajemnego informowania o zmianach numerów kont bankowych, numeru NIP, siedziby i adresu dostarczenia 
faktur pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

§5 
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  
2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które nie mogą być 

rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Katowicach. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo polskie.  
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o 
wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego.  
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§6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas 
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania przedmiotu umowy. Postanowienia o 
karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

§7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


