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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie 

00-951 Warszawa, plac Krasińskich 2/4/6 

tel. 022 530-82-44, mail: bg@sn.pl  

NIP: 527-20-50-090  

strona internetowa: www.sn.pl   

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty    

związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Tryb podstawowy bez negocjacji – podstawa prawna art. 275 pkt 1) Pzp. 

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania 

jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostaną mu przyznane. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby 

Sądu Najwyższego, w terminie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. (obie daty łącznie). 

Kod CPV: 30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe) 

 30192000-1 (Wyroby biurowe) 

 30197644-2 (Papier kserograficzny) 

Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych odbywać się będzie sukcesywnie, wg faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie pisemnych zamówień przesłanych Wykonawcy mailem przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania zamówienia. W zamówieniu 

podany zostanie asortyment zamawianych artykułów (numer pozycji wg Załącznika nr A do niniejszej SWZ) oraz 

wielkość zamówienia (ilość).  

3.2 Rodzaj oraz przewidywane ilości dostawy materiałów biurowych i piśmienniczych w okresie obowiązywania 

umowy zestawiono w Załączniku nr A do niniejszej SWZ. Są to ilości orientacyjne, służące jedynie do 

wyliczenia ceny ofertowej, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3.3 Zamawiający oczekuje, że wszystkie oferowane materiały biurowe i piśmiennicze będą wysokiej jakości.  

3.4 Podane w ofercie ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów dostawy są stałe i nie będą mogły być 

zmienione w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.6 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

3.7 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  

4. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie, w ramach potrzeb Zamawiającego, w terminie 

od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. (obie daty łącznie).  

 

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

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie, 

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 
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5.2.4  zdolności technicznej lub zawodowej, na potwierdzenie czego Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona złoży, na wezwanie Zamawiającego, „Wykaz dostaw” (Załącznik nr E do SWZ) 

potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej, dwie dostawy 

materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł złotych brutto każda. Przez wartość 

jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej 

umowy. 

 

6. Podstawy wykluczenia. 

6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.: 

6.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

6.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.1; 

6.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

6.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

6.2   oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 Pzp., tj.: 

http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
http://lex.sn.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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6.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

6.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

6.2.3 jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można skutecznie 

wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

6.2.4  który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

 

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z Załącznikiem nr C do SWZ. 

7.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

7.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

7.4.1 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr D  do 

SWZ. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień złożenia; 

7.4.2 wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr E do SWZ.  

7.5 W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

7.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

7.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.  
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7.8 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w Pzp, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz 

do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 

8.2 Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

UWAGA: nie dotyczy składania ofert. 

 

8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

8.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

8.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

8.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

8.7 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 SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

8.8 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8.7, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

8.9 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8.8, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Daniel Piotrowski  - Dyrektor Biura Gospodarczego w Kancelarii Pierwszego Prezesa SN, w zakresie 

merytorycznym, e-mail: bg@sn.pl 

Katarzyna Kaniecka - w zakresie proceduralnym, e-mail: k.kaniecka@sn.pl 

10. Termin związania ofertą. 

10.1 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, tj. do dnia 11 września 2021r. 

10.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

11.1 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

11.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.3 Oferta Wykonawcy musi składać się z wypełnionych formularzy (zał. B, C do SWZ) oraz dokumentów  

i oświadczeń – wymienionych jako załączniki w Formularzu ofertowym 
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11.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

11.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

11.7 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

11.8 Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca 

powinien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.9 Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.10 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1 Oferty należy składać do dnia 13.08.2021 r., do godziny 09.00. 

12.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r., o godzinie 10.00. 

12.4 Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

12.5.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

12.5.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12.6 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 12.6, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13.1 Cena ofertowa powinna zostać wyliczona na podstawie załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego. Cena ta 

powinna obejmować wszystkie koszty powstałe po stronie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności koszty dostarczenia poszczególnych partii dostawy do siedziby 

Zamawiającego. 

13.2 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

13.3 Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

13.4 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

13.6 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

13.7 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 
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685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma 

obowiązek: 

13.7.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

13.7.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

13.7.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

13.7.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

14.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. 

14.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

14.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

15.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

15.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

15.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było 

wymagane). 

15.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15.5 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

16. Istotne postanowienia umowy. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w oparciu o projektowane postanowienia umowy.  
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- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - 

UMOWA NR KPP III.2611.1.2021  

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH 

 I PIŚMIENNICZYCH NA POTRZEBY SĄDU NAJWYŻSZEGO 

 

zawarta w Warszawie dnia .........................................  2021 r. między:  

Sądem Najwyższym z siedzibą pod adresem 00-951 Warszawa, plac Krasińskich 2/4/6,   

NIP 527-20-50-090, 

nazywanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: 

1.   ……………………. – Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

2.  …………………….. – Główny Księgowy Sądu Najwyższego, Dyrektor Biura Finansowego 

a  

…………………………………….  z siedzibą pod adresem ……………………………………………, 

NIP ………………………………………… 

nazywaną/ym dalej w treści umowy Wykonawcą, którą/którego reprezentuje: 

…………………….. – …………………………………. 

o następującej treści:  

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) została zawarta Umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (partiami) materiałów biurowych i piśmienniczych, które co 

do rodzaju, ilości i cen jednostkowych zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy (Zał. nr 1 do Umowy). 

Zamawiający oświadcza, że minimalna wartość zamówienia, jakie zostanie zrealizowane w okresie 

obowiązywania umowy (łączna wartość kolejnych dostaw), będzie nie mniejsza niż 70 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, że 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym: koszty dostawy, załadunku, rozładunku, 

opakowania, ubezpieczenia towaru na czas transportu. 

3. Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych, będzie się odbywać sukcesywnie, wg faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie pisemnych zamówień przesłanych Wykonawcy mailem przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty wysłania zamówienia. W 

zamówieniu podany zostanie asortyment zamawianych artykułów oraz wielkość zamówienia.  

4. Wydawanie materiałów biurowych i piśmienniczych, będzie następować w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, przy placu Krasińskich 2/4/6, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.  

5. Za dni robocze, zarówno w tym, jak i w dalszych fragmentach Umowy, nie uznaje się sobót oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane materiały biurowe i piśmiennicze będą wysokiej jakości. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, to Zamawiający może 

odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na swój koszt i ryzyko, towar wolny od wad 

w terminie 2 (dwóch) dni od daty stwierdzenia wad. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych materiałów biurowych i piśmienniczych ze 

względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe. 

9. Wykonawca zapewnia, że:  

9.1. przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń, 
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9.2. termin ważności (przydatności do użycia) materiałów biurowych i piśmienniczych wynosi, co najmniej, 

12 miesięcy od daty odbioru danej partii. 

10. W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji może on w szczególności żądać od Wykonawcy 

wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o ujawnieniu wady, a Wykonawca jest zobowiązany żądanie to zrealizować.  

11. Wykonawca udziela na dostarczone w ramach umowy materiały 12 miesięcznej gwarancji jakości i przydatności 

do użycia, licząc od daty ich odbioru, chyba że gwarancja producenta przewiduje dłuższe okresy. 

12. Upoważnionymi przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą, w tym do składania zamówień i do 

odbioru poszczególnych partii przedmiotu umowy, są osoby wymienione wraz ich danymi kontaktowymi 

w Zał. nr 3 do Umowy.   

13. Upoważnionymi przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym, w tym do przyjmowania zamówień na 

dostawę poszczególnych partii przedmiotu umowy, są osoby wymienione wraz ich danymi kontaktowymi w Zał. 

nr 4 do Umowy.   

14. Zmiana osób, o których mowa w ust. 12 i 13, bądź ich danych kontaktowych, wymaga zachowania formy 

pisemnej, nie stanowi jednak zmiany umowy. 

15. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej (pod 

rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  

 

§ 2 

OPŁATY, ROZLICZANIE, KARY UMOWNE 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 

…………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………….…..)  

2. Należność za dostarczone materiały biurowe i piśmiennicze, będzie obliczana przez cały okres obowiązywania 

Umowy wg cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Zał. nr 1 do Umowy. 

3. Strony ustaliły następujący tryb rozliczeń finansowych: 

3.1 za każdą wydaną i odebraną partię przedmiotu umowy Wykonawca będzie wystawiać Zamawiającemu 

fakturę,  

3.2 zapłata faktury nastąpi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, 

3.3 Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również  

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 

2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), zwanym dalej „Wykazem”. 

Postanowienia niniejszego punktu b stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą 

obejmować rachunki bankowe podatników podatku od towarów i usług,  

3.4 w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 3.3 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości 

realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek rekompensat, odszkodowań lub roszczeń (w szczególności 

odsetek) z tytułu dokonania nieterminowej płatności, 

3.5 za termin zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego, 

3.6 za opóźnienie w zapłacie należności podanej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Strony postanawiają, iż w ramach obowiązywania niniejszej Umowy, podlegać będą obowiązkowi zapłaty kar 

umownych na następujących zasadach:  

4.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) w razie zwłoki w terminowym dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% (pięć/setnych 

procenta) wartości umowy określonej w ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 3 umowy, 

b) w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,05% (pięć/setnych 

procenta) wartości umowy określonej w ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 7 umowy, 

c) w razie zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% (pięć/setnych 

procenta) wartości umowy określonej w ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 10 umowy, 
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d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości umowy określonej w ust. 1.  

4.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości umowy 

określonej w ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 

4.3 Zamawiający może potrącić należność z tytułu kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę, z ograniczeniem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.. 

4.4 Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

4.5 Jeżeli należność z tytułu kar umownych nie pokryje szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.6 Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w § 4.1.lit. a-c nie może przekroczyć 30% 

maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

 
§ 3 

CZAS OBOWIĄZYWANIA I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY 

1. Realizacja umowy nastąpi w terminie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. (obie daty łącznie). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w sytuacji, gdy: 

2.1 nastąpi ogłoszenie upadłości, likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku 

Wykonawcy, 

2.2 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonanie albo w terminie nie wydał 

przedmiotu umowy, a powstała w tych wypadkach zwłoka była dłuższa niż 2 dni robocze. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający popadł w zwłokę w zapłacie faktury 

przez okres dłuższy niż 30 dni ponad określony w Umowie termin zapłaty. Wykonawca może zrealizować 

uprawnienie do odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego na piśmie do zapłaty i 

wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę liczonego od daty odebrania wezwania. 

4. Oprócz sytuacji uregulowanych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy także w okolicznościach przewidzianych w art. 456 ustawy Pzp. Wówczas Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach, a Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp 

i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 

14 umowy.  

3. Spory mogące pozostawać w związku z Umową, w tym z jej niewykonywaniem lub brakiem należytego 

wykonywania, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, do czego obie Strony zobowiązują się 

dążyć, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

Załączniki do Umowy:  

Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… 

Zał. nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

Zał. nr 3 – Lista osób upoważnionych przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą. 

Zał. nr 4 – Lista osób upoważnionych przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA   
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Załącznik nr 3  

 

do umowy KPP III.2611.1.2021 z dnia ………………….. 

 

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą są: 

 

 

1. ……………………… – tel ………………….., mail ………………………                                  

2. ……………………… – tel ………………….., mail ……………………… 

3.   ……………………… – tel ………………….., mail …………………… 

 

 

Załącznik nr 4  

 

do umowy KPP III.2611.1.2021 z dnia ………………….. 

 

 

Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym są: 

 

1. ……….........……………… – tel ………………….., mail ………………………                                  

2. ……………..........………… – tel ………………….., mail ……………………… 

3. ....……….....……………… – tel ………………….., mail …………………… 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

17.1 Odwołanie przysługuje na: 

17.1.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

17.1.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

17.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 

jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.3 Termin i zasady postępowania odwoławczego określa Dział IX Pzp. 

18.  Informacje dodatkowe dotyczące RODO. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będzie Sąd Najwyższy, 00-951 

Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6, e-mail: iod@sn.pl;  

• z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sn.pl;  

• dane osobowe przekazane w złożonej ofercie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

• odbiorcami danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Pzp;   

• dane osobowe przekazane w złożonej ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez 

okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

• obowiązek podania danych osobowych jest wymaganiem ustawowym określonym  

w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

• w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z 

prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie przypominam o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.   

mailto:iod@sn.pl
mailto:iod@sn.pl
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19. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Warunków Zamówienia mają zastosowanie postanowienia Pzp. 

 

 

 

 

 

                   --------------------------------------------------------- 

        podpis osoby zatwierdzającej SIWZ 
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