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Polska-Katowice: Papier kserograficzny
2014/S 229-403670

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do 
kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice40-038, POLSKA. Tel.: +48 

322002050. Faks: +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-
kuzior@ka.policja.gov.pl 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.10.2014, 2014/S 
203-358867)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30197644, 30197640
Papier kserograficzny

Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Zamiast:  
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę:

1.1 papieru kserograficznego w formacie A4 o minimalnych parametrach: 
gramatura 80g/m2 (+/-3),białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczonego do 
drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk 
dwustronny), faksów, pakowany w ryzy po 500 arkuszy w ilości 100 010 ryz.

1.2 papieru kserograficznego w formacie A3 o minimalnych parametrach: 
gramatura 80g/m2 (+/-3), białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczonego do 
drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk 
dwustronny), faksów, pakowany w ryzy po 500 arkuszy, w ilości 2 629 ryz

2. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z 
harmonogramem dostaw i do miejscach wskazanych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do 
umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, na koszt 
Wykonawcy, przy użyciu samochodu z windą do siedziby Zamawiającego w 
Katowicach tj. magazyn przy ul. Kochłowickiej 5 i/lub Poligrafia przy ul. Koszarowej 
17 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 
14:00 (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu rodzaj papieru, jego ilość i 
miejsce dostawy). Raz na kwartał dostawa papieru A-4 i A-3 będzie realizowana 
bezpośrednio do jednostek terenowych garnizonu śląskiego, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu przez Wykonawcę z co najmniej 2 dniowym 
wyprzedzeniem terminu dostawy. Wykaz jednostek terenowych garnizonu 
śląskiego wraz z telefonami oraz ilościami i miejscami dostawy stanowi załącznik 
do umowy. Dostawy winny być zrealizowane w godzinach pracy jednostek 
terenowych garnizonu śląskiego tj. od 800 do 1400 w dni robocze (poniedziałek – 
piątek).
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4. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru ostatniej partii zamówienia za rok 
2015 wynikającej z rozliczenia niniejszej umowy do dnia 30.05.2016 r. W 
przypadku skorzystania z niniejszego zapisu Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę najpóźniej w terminie do dnia 10.12.2015.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na 
formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, 
jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2016.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w 
szczególności:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu dostaw odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

1.1.1. jako dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca musi się wykazać, co najmniej 
jedną dostawą na papier kserograficzny w formacie A4 i/lub A3 na kwotę co 
najmniej 500 000 PLN netto. (Przez jedną dostawę Zamawiający będzie uznawał 
jednorazową dostawę lub dostawy sukcesywne w ramach jednej umowy lub 
realizowaną obecnie z tym że wartość już zrealizowanej części umowy musi 
wynosić 500 000 PLN)

1.1.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż 
dostawy zostały wykonane bądź są realizowane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie. Wykaz zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ winien 
zawierać opis przedmiotu dostawy, wartość dostawy, daty wykonania oraz 
odbiorców. Dostawy mają być potwierdzone dokumentami, iż zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie (np.: referencjami).

1.1.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, 
nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu 
zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP

1.1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia,
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- charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym 
podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.

2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie 
spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie 
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV. A 
SIWZ

Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie 
wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również 
dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim 
okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne 
z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie 
jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym 
będzie, że Wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również 
przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka 
zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie 
nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało 
negatywnych skutków dla Wykonawcy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości: 44 000 PLN należy wnieść jak niżej:

1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 
Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice 
nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Rachunek bankowy Zamawiającego jest 
rachunkiem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. 
ZP- 2380-544-80/2014

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 28.11.2014 do godziny 
13:00
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Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 28.11.2014 o godzinie 13:00 znajdzie 
się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego 
wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze 
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat 
gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata 
taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 
czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji 
bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na 
rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w 
konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie 
Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro 
blok C najpóźniej w dniu 28.11.2014 do godziny 13:00

Kasa jest czynna w każdy wtorek i czwartek tygodnia oraz w pierwszy i ostatni 
dzień miesiąca kalendarzowego w godz. od 11:00 – 13:00.

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie 
VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie 
spowoduje odrzucenia oferty.

4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania,

b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy,

c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.

6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w 
pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego 
w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

28.11.2014 (13:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:

28.11.2014 (13:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.11.2014 (13:30)

Powinno być:  
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę:

1.1 papieru kserograficznego w formacie A4 o minimalnych parametrach: 
gramatura 80 g / m² (+/-3), wilgotność 4,0 (+/- 0,5 %, grubość 106 (+/- 3μm), 
białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, białość D65 105 (+/-2 %), nieprzezroczystość 
93 (+2/-1 %), gładkość 200+-50 cm³ / min; przeznaczonego do drukarek 
laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), 
faksów, pakowany w ryzy po 500 arkuszy w ilości 264 600 ryz;

1.2 papieru kserograficznego w formacie A3 o minimalnych parametrach: 
gramatura 80 g / m² (+/-3), wilgotność 4,0 (+/- 0,5 %, grubość 106 (+/- 3μm), 
białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, białość D65 105 (+/-2 %), nieprzezroczystość 
93 (+2/-1 %), gładkość 200+-50 cm³ / min, przeznaczonego do drukarek 
laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), 
faksów, pakowany w ryzy po 500 arkuszy, w ilości 2 214 ryz.

2. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z 
harmonogramem dostaw i do miejscach wskazanych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do 
umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, na koszt 
Wykonawcy, przy użyciu samochodu z windą do siedziby Zamawiającego w 
Katowicach tj. magazyn przy ul. Kochłowickiej 5 i/lub Poligrafia przy ul. Koszarowej 
17 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 
14:00 (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu rodzaj papieru, jego ilość i 
miejsce dostawy). Raz na kwartał dostawa papieru A-4 i A-3 będzie realizowana 
bezpośrednio do jednostek terenowych garnizonu śląskiego, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu przez Wykonawcę z co najmniej 2 dniowym 
wyprzedzeniem terminu dostawy. Wykaz jednostek terenowych garnizonu 
śląskiego wraz z telefonami oraz ilościami i miejscami dostawy stanowi załącznik 
do umowy. Dostawy winny być zrealizowane w godzinach pracy jednostek 
terenowych garnizonu śląskiego tj. od 8:00 do 14:00 w dni robocze (poniedziałek – 
piątek).

4. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru ostatniej partii zamówienia za rok 
2015 wynikającej z rozliczenia niniejszej umowy do 30.5.2016. W przypadku 
skorzystania z niniejszego zapisu Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
najpóźniej w terminie do 10.12.2015.
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5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na 
formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, 
jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.

II. Termin Wykonania Zamówienia.

od dnia zawarcia umowy do 15.12.2016.

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w 
szczególności:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu dostaw odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia:

1.1.1. jako dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca musi się wykazać, co najmniej 
jedną dostawą na papier kserograficzny w formacie A4 i/lub A3 na kwotę co 
najmniej 500 000 PLN netto. (Przez jedną dostawę Zamawiający będzie uznawał 
jednorazową dostawę lub dostawy sukcesywne w ramach jednej umowy lub 
realizowaną obecnie z tym że wartość już zrealizowanej części umowy musi 
wynosić 500 000 PLN);

1.1.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż 
dostawy zostały wykonane bądź są realizowane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie. Wykaz zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ winien 
zawierać opis przedmiotu dostawy, wartość dostawy, daty wykonania oraz 
odbiorców. Dostawy mają być potwierdzone dokumentami, iż zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie (np.: referencjami);

1.1.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, 
nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu 
zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp;

1.1.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym 
podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych:

2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie 
spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie 
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV. A 
SIWZ

Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie 
wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również 
dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim 
okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne 
z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie 
jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym 
będzie, że Wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również 
przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka 
zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie 
nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało 
negatywnych skutków dla Wykonawcy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości: 44 000 PLN należy wnieść jak niżej:

1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 
Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice 
nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Rachunek bankowy Zamawiającego jest 
rachunkiem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku – wadium dot. 
ZP- 2380-544-80/2014

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do 17.12.2014 do godziny 
13:00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 17.12.2014 o godzinie 13:00 znajdzie 
się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego 
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wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze 
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat 
gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata 
taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 
czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji 
bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na 
rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w 
konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie 
Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro 
blok C najpóźniej w dniu 17.12.2014 do godziny 13:00.

Kasa jest czynna w pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we 
wtorki w godz. od 11:00 – 13:00.

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie 
VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie 
spowoduje odrzucenia oferty.

4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania;

b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy;

c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.

6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w 
pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego 
w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

19.12.2014 (13:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:

19.12.2014 (13:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.12.2014 (13:30)
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