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PIASECZNO – LUTY 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE
2.3 Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Adres: 05 - 500 Piaseczno ul. T. Kościuszki 14
Tel./Fax : (022) 70-37-885,
Godziny urzędowania – w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00
NIP:123-113-40-43, Regon: 141231032
2. Postępowanie prowadzi:
Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Piasecznie
Adres: 05-500 Piaseczno, ul. T. Kościuszki 14 pok. 142
Tel./Fax : (022) 70-37-885/ (022) 70-37-880
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/FIN/05/11
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb postępowania
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej
w złotych równowartości kwoty 4.845.000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia
dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 3,839 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).
2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają
przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.
4. Informacje ogólne
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy
ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759).
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany
zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.
Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: Sąd Rejonowy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. T. Kościuszki 14,
pok. 143.
Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem
możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr
(022) 70-35-880 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gospodarczy@piaseczno.sr.gov.pl, przy
czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do
zamawiającego przed upływem terminu.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

7)
8)

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Pan Mariusz Wolniewicz
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na
zasadach określonych w art. 93 ustawy.

5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
2) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej pod
adresem: http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html.
3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html
ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okładek w zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w
Piasecznie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącej
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 79971100-2
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców
2. Wymagany termin wykonania zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2012 roku
ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informacje ogólne
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pod rygorem jej odrzucenia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, dopuszcza jedynie założenie oferty
obejmującej pełny zakres zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

2. Wymagania formalne dotyczące oferty
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu
bez pozostawienia śladów.
Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka imienna lub
czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) stanowiące
oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą
być podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.
Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę
wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób
zabezpieczający przed jej de kompletacją.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których wykonawca składając
ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art.
8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3. Zawartość merytoryczna oferty
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
i zawierać cenę z podatkiem VAT wykonania całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji (Rozdział IV. ust. 3).
4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty
1)

2)

Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).
Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Oddział Finansowy
00 - 500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pok. 143
z dopiskiem:
„wymiana okładek w zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w Piasecznie”
numer zamówienia ZP/FIN/05/11
Nie otwierać przed dniem 04.03.2011 r. godz. 9:00

3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego
daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).
4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert
są skuteczne, przy czym:
a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć
napisem „WYCOFANIE”.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu
1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp;
1.1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie:
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w
postępowaniu.
1.

O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

1.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
3.1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do
oferty wskazanych poniżej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. Nr 226,
poz. 1817):
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o
spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 tej ustawy - załącznik nr 1 do oferty i do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;W stosunku
do osób fizycznych zamiast oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - za
wystarczające uzna się złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. SIWZ, który w swej
treści odnosi się do art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze
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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
e) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do
występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.b).
f) co najmniej jedna osobą posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych
o klauzuli POUFNE/TAJNE wystawione przez odpowiednie służby tj. ABW lub SKW
g) wykaz (referencje) co najmniej jednej usługi, o podobnym charakterze i wartości min 100 000
zł brutto,. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane, bądź są wykonywane należycie.
3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych
osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona). Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona
przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać
złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.
3) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące wykonawcy. Warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
a oraz warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania uważa się za spełniony, jeżeli każdy
z wykonawców wykaże się jego spełnieniem. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego powinno być złożone przez pełnomocnika wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
5. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
kraju
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, 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.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
wystawionym w terminach określonych w pkt 2 stosowanym odpowiednio.
4) Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w formie określonej w
ust. 3 pkt 3.3.
ROZDZIAŁ V. WADIUM

h)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
ROZDZIAŁ VI. TERMINY
1. Termin związania ofertą
1)
2)

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, ul. T. Kościuszki 14 , 05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 14,p. 143, w terminie do dnia 04.03.2011 r. do godz. 08:45, pod rygorem zwrotu
bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina
dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego
(nadania).
3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.02.2011 r. o godz.9:00. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie,
ul. T. Kościuszki 14 , pok. 133
ROZDZIAŁ VII. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3) Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej
nienaruszalności kopert wraz z policzeniem otrzymanych ofert.
4) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, a także informacje zawarte w ofercie.
ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Badanie ofert
1) Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3) Omyłki stwierdzone w ofercie zamawiający poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
2. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Kryterium wyboru jest cena ofertowa ryczałtowa
3) Wykonawcy zostaną przyznane ilości punktów wyliczone w następujący sposób: w zakresie kryterium
„cena” ocena ofert będzie obliczana wg wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej

x 100 x 100%

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Sposób obliczania ceny
1)
2)
3)

1.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Ceny powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie.
Ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące
realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości
dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
Wybór oferty najkorzystniejszej

1) Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż
zostaną złożone oferty z taką samą ceną, zamawiający wezwie niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie
tych ofert ma nastąpić.
2) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
3) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
ROZDZIAŁ IX. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY,
W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy,
stanowiącym Załączniki Nr 4 do SIWZ.
1. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy,
którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z terminami i warunkami
określonymi w art. 94 ustawy.
3) Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie
spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, przewiduje
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zmiany wysokości podatku VAT,
b) zmiany podwykonawców, za uprzednia zgodą zamawiającego,
c) terminu realizacji umowy, wskutek wystąpienia zdarzeń wymuszających zmianę terminu,
niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego,
d) warunków płatności, tj. możliwość zapłaty za zgodą zamawiającego za dostarczone na budowę a
nie wbudowane materiały i sprzęt,
e) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia. W
przypadku odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu z wyżej wymienionego powodu, kar
umownych nie stosuje się. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie

należne z tytułu wykonania części umowy.
5) Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
Załączniki do SIWZ:
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
Zał. Nr 4

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
– wzór oferty wykonawcy
– oświadczenie
– wzór umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 1 do umowy

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: wymiana 60 000 okładek w zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w
Piasecznie.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności z związanych z wymianą okładek w
zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w Piasecznie .
Przez wykonanie wszystkich czynności rozumie się w szczególności:
Sprawdzenie zawartości pojemników w których zostały dostarczone zbiory z protokołem
Rozszycie zbioru
Opisanie nowej okładki (przepisanie zgodnie z tym co było na starej okładce)
Zszycie ksiąg z nową okładką
Wszycie zarządzenia podpisanego przez referendarza sądowego
Doszycie akt papierowych
Ponumerowanie stron
Ułożenie według kolejności numerów w pojemniku, oraz sporządzenie osobnego protokołu na
każdy z pojemników
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związanie z wymianą okładek tj. zakup nici, igieł, flamastrów,
Zamawiający natomiast dostarcza czyste okładki do przeszycia i utylizuje stare okładki.
Miejscem wykonywania umowy będzie siedziba Zamawiającego oraz Archiwum mieszczące się w Górze
Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9 w godzinach pracy Sądu tj. w poniedziałki 8:00-18:00 od wtorku do
piątku 8:00-16:00.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa
dla Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14
Niżej podpisani:
działając w imieniu i na rzecz
REGON:............................................ , NIP: ..........................................................................
Tel ............................................................................... , Fax ..........................................................
Strona internetowa ....................................................... e-mail ......................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okładek w zbiorach
archiwalnych Sądu Rejonowego w Piasecznie., nr ZP/FIN/05/11, składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy:
2. wynagrodzenie całość wykonania zadania wynosi:
bez podatku VAT (netto): ......................................zł,
(słownie: ........................................................................................................................ ),
z podatkiem VAT (brutto):........................................ zł,
(słownie: .......................................................................................................... ),
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam/y, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w
okresie wykonywania umowy. Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego
zrealizowania zamówienia, w tym koszty świadczonej usługi.
6. Zamówienie zrealizujemy w okresie od …………………..……... do ………………….………. r.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w „Projekcie umowy" i w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy w
miejscu terminie określonym przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
zamawiającego.
10.Upoważnionymi osobami do kontaktu z zamawiającym są:
tel/fax .......................................
11.Załącznikami do niniejszej oferty są:
1/ ............................................................................................................
2/ ............................................................................................................
3/ .........................................................................................................................
4/ .........................................................................................................................
5/ .........................................................................................................................
6/ .........................................................................................................................

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................... dnia .......................

.................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do umowy
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU W ARUNKÓW
POSTĘPOW ANIU

UDZIAŁU

W

złożone zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne na wymianę okładek w zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w Piasecznie."
Nr ZP/FIN/05/11, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorstwa (firmy):

(nazwa i siedziba Wykonawcy)
oświadczam, że Wykonawca ten:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy co oznacza, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy),
b) nie otwarto jego likwidacji ani też nie ogłoszono jego upadłości, chyba że Wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy),
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że uzyska ł on
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy),
d) zależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, żaden z: właścicieli, wspólników spółki jawnej, partnerów lub
członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowo -akcyjnej,
urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy),
e) w przypadku podmiotu zbiorowego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, sąd nie orzekł wobec tego podmiotu na podstawie w/w przepisów zakazu ubiegania się o
zamówienie (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy),
Ponadto oświadczam, że Wykonawca:
1) nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani nie posługiwał
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie złożył w ramach niniejszego postępowania nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
akceptuje je;
4) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5) w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu
określonym przez zamawiającego, nie później jednak niż po upływie terminu związania ofertą.

Miejscowość............................................ ., dnia……………2011 r.

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA
(projekt)

UMOWA NR ..…/2011
W dniu ………………….w Piasecznie pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Piasecznie (NIP: 123-113-40-43, REGON 141231032)
z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: Urszulę Popis – Kierownika Finansowego
a
………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez……………………. - …………………
- zwanymi również w dalszej części umowy „Stronami” zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności z
związanych z wymianą okładek w zbiorach archiwalnych Sądu Rejonowego w Piasecznie.
2. Przez wykonanie wszystkich czynności rozumie się w szczególności:
Sprawdzenie zawartości pojemników w których przyjechały zbiory z protokołem
Rozszycie zbioru
Opisanie nowej okładki (przepisanie zgodnie z tym co było na starej okładce)
Zszycie ksiąg z nową okładką
Wszycie zarządzenia podpisanego przez referendarza sądowego
Doszycie akt papierowych
Ponumerowanie stron
Ułożenie według kolejności numerów w pojemniku, oraz sporządzenie osobnego protokołu na
każdy z pojemników

§2
TERMIN REALIZACJI
Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2012 roku, i do tego okresu wykonawca powinien
wykonać całość zleconych mu prac

§3

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ZASADY I WARUNKI USŁUGI
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie mogą powstać w
związku z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
wykonywania umowy
Miejscem wykonywania umowy będzie siedziba Zamawiającego oraz Archiwum mieszczące się w
Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9 w godzinach pracy Sądu tj. w poniedziałki 8:00-18:00
od wtorku do piątku 8:00-16:00.
Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w związku z wykonywaniem umowy będzie miał dostęp do
istotnych informacji podlegających ochronie prawnej. Zobowiązuje się do nieujawniania i
niekopiowania tych że informacji.
Wykonawca odbierze od pracowników wykonujących zlecenia pisemne oświadczenia o
zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione
uzyskane w związku z wykonywaniem powierzonych czynności i przekaże te oświadczenia
Zamawiającemu.
Pracownicy wykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzonym przez
Zamawiającego, poświęconemu treści i formie zbiorów, oraz informacjom podlegającym ochronie.

§4

WARTOŚĆ USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za wymianę okładek zostało ustalone na kwotę …………….. zł netto ……………zł
brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………… roku, stanowiąca załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że określona w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w
okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 60 000 szt. okładek w czasie trwania umowy.
4. Strony ustalają, że określona w ust. 1 wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją niniejszej umowy, właściwy podatek VAT i inne.
5. Wynagrodzenie wypłacane będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury VAT (jeśli jest płatnikiem VAT-u), wystawionej po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
6. Suma wynagrodzenia brutto ze wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę w ramach
realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 5.
7. Zamawiający zapłaci należność przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem realizacji usług, potwierdzonym przez osobę
wymienioną w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi w ostatnim dniu terminu płatności.
9. Faktury wystawiane będą na Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno.
Płatnikiem będzie Sąd Rejonowy w Piasecznie.

§5

NADZÓR PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY
1. Do bieżących kontaktów z Wykonawcą uprawniony jest ze strony Zamawiającego: Pan Mariusz
Wolniewicz Tel. 22 703 78 85.
2. Wykonawca powołuje do nadzorowania realizacji niniejszej umowy i kontaktów z Zamawiającym:
Pan ………………. Tel. ………………..
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Strony
zobowiązują się o powiadomić tym fakcie pisemnie.

§6
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ KARY UMOWNE
Każda ze Stron może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać z powodu niedotrzymania przez drugą
Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej
stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy
określonej w §4 ust. 5.
Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku braku środków
finansowych przyznawanych corocznie w ramach budżetu przez dysponenta właściwego stopnia
na realizację niniejszego zamówienia, bądź w przypadku wcześniejszego zrealizowania kwoty
określonej w §4 ust. 5.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na zasadach określonych w ust. 4
skutki określone w ust. 3 nie mają zastosowania.
Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy,
ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 3 Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy. Przepis §6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w czasie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą
przez Strony polubownie.
5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 5, sprawy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
8. Integralną częścią umowy jest Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………… roku.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

