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Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w  postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni. 
Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze wydane 
na jej podstawie. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 
ze zm.).  

3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy). 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 
ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa,  REGON: 015783045   NIP: 522-273-59-86 
 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, szaf stalowych oraz wyposażenia kuchni zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ.  
 
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem                       
CPV 39130000-2, 44421000-7, 39141000-2 
 
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 
 
BLOK I – Meble biurowe, szafy stalowe 
BLOK II – Wyposażenie kuchni 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7. 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do 
wskazania w ofercie  części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku powierzenia 
realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania 
podwykonawcy jak za własne. 
 
Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia 
oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty 
i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym zakresie, co produkt 
opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych 
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin wykonania zamówienia:  17.11.2017 r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w: 
1) art. 24 ust1 pkt 12)-23) ustawy; 
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

   
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.: 
 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 
 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej 
SIWZ. 
 
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. 
Oświadczenie należy przekazać faksem lub e-mailem.   
 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
7.  Inne dokumenty wymagane od wykonawców:  

Wykonawca dołączy do oferty opis, rysunki (lub zdjęcia) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz ceny jednostkowe brutto 
oferowanego przedmiotu zamówienia.  
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Forma składanych dokumentów: 
1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania Wykonawcy. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).  
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. 
konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. 
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika, 
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów za zgodność 
z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny 
z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 
numerami. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów 
naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć 
wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.) 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub 
podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy 
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują 
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy. 
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IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
w sprawach procedury przetargowej:  
- Magdalena Wiercioch - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-94); 
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
- BLOK I - Dariusz Żmuda – Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami NwOSG (tel. 22-
500-33-70); 
- BLOK II - Magdalena Kowalczyk – Wydział Zaopatrzenia Materiałowego NwOSG (tel. 22-500-30-82); 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 
pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 Warszawa, 
ul. 17 Stycznia 23.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 
winny być kierowane na adres: zamówienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na nr 22-500-37-22. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt. 7. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 

 
X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz 
rozdział XIII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz 
rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby 
podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.  
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 

Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru: 

Przetarg nr 9/FI/AG/17 
Oferta na dostawę mebli 

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 
4. Ofertę należy złożyć do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy 

ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1(w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku). 
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i 

nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 26.07.2017 r. o godz. 
10.30.  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, 
W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 
 
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 
również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji. 

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 
1.  Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie: 
Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1 Cena 60 % Minimalizacja 

2 Termin płatności faktury 20% Maksymalizacja (punktowo) 

3 Gwarancja 20% Maksymalizacja (punktowo) 
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu 
do najkorzystniejszej ceny i terminu wykonania zamówienia przedstawionych przez Wykonawców w postępowaniu. 
Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za ww. kryteria spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę 
najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez 
Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy zostanie 
odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 
 
2. Szczegółowe zasady oceny ofert:  
Punkty za ww. kryterium zostaną obliczone wg poniższej zasady: 
Kryterium cena – (Pc) 
Pc = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) * 60 * Ranga kryterium 
 
Kryterium termin płatności faktury – (Pt) 
Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
SIWZ) terminu płatności faktury: 
Termin płatności faktury do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 0 pkt. 
Termin płatności faktury  15 - 22 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 10 pkt. 
Termin płatności faktury powyżej 22 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 20 pkt. 
 
Kryterium gwarancja (Pg) 
Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) okresu gwarancji. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany będzie okres gwarancji powyżej wymaganego – minimum 3 
lata, tj.:  
- gwarancja 2 lata – 0 pkt.    
- gwarancja 3 lata – 10 pkt.    
- gwarancja 4 lat i więcej – 20 pkt.    
 
Ocena końcowa oferty: 
Suma punktów za wszystkie kryteria tj. P = Pc + Pt+Pg 
 

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym 
przez Zamawiającego; 

- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.  
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale 
kryteria wyboru. 

- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu 
postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana wyłącznie na 
warunkach określonych w załączniku do SIWZ nr 4, stanowiącym projekt umowy. 

 
 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

UWAGA! Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- atest higieniczny na płytę i certyfikat na lakier i bejcę 
- atest na trudno zapalność tapicerki we wszystkich meblach tapicerowanych, krzesłach i fotelach 
- atest wytrzymałościowy dla wszystkich krzeseł, foteli obrotowych 
- atest higieniczny dopuszczający do użytkowania dla materaca 
- atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych. 
  
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
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2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy. 
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalności w formie 
spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału 
zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument wymagany treścią 
art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.).  
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których 
oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 
23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający może 
żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy 
(załącznik nr 5). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy, 
wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 

XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.   
 

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w zakresie: 
1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 
2. Zmiany ilości w przypadku: 
  a)  zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. 

VIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 
Załączniki 5 na 40 str. 
Załącznik nr 1  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4  - Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 5  - Projekt umowy 
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          Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

BLOK I - MEBLE POKOJOWE, KRZESŁA I FOTELE, SZAFY STALOWE 

Lp. NAZWA SPRZĘTU Numer rysunku Ilość szt. 

1 

Biurko komputerowe w kształcie litery L -prawe (nogi i stopy z kanałem 
kablowym, kolor ALU) 160/60x110x75h + kontenerek dostawny z węższej 
strony   (s. 42 x  w. 75), półka pod klawiaturę z płyty, w kontenerku 4 szuflady 
+piórnik, całość zamykana zamkiem centralnym, blenda z blachy 
perforowanej,  stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające 
regulację poziomu w zakresie 2 cm., nogi połączone metalowym belkokanałem 
dla kabli, blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej           w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na 
ścieranie i na działanie wysokich temperatur, grubość blatów             25 mm., 
obrzeża wykończone  PCV o grubości 2 mm.,  w blatach biurek                 2 
przepusty kablowe o średnicy 50-60 mm. ( zamawiający wskaże dokładne 
miejsca) 

 

2 

2 

Biurko komputerowe proste sz.140 x g.70 x w.75 (stopy z kanałem kablowym, 
kolor ALU), kształt stopy jak na rys.+ kontenerek na kółkach do biurka (s. 42 x 
g. 45 x w. 56), półka pod klawiaturę z płyty z możliwością montażu z prawej 
lub lewej strony, w kontenerku 3 szuflady , całość zamykana zamkiem 
centralnym, blenda z płyty szer. 35 cm,  stopa stelaża wyposażona w stopki 
regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm., blaty 
wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej 
obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na ścieranie i na 
działanie wysokich temperatur, grubość blatów 25mm., obrzeża wykończone  
PCV o grubości 2 mm., w blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy      50-
60 mm. (2 przepusty na końcach blatu).  

 

…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

3 

Krzesło obrotowe TEAM "GROSPOL" lub równoważne, mechanizm ruchowy 
Synchro, stalowa, chromowana podstawa,  kółka nie niszczące podłoża z 
warstwą kauczuku,  tapicerka materiałowa  czarna, oparcie wysokie 
wyprofilowane, blokada   oparcia min.  w 3 pozycjach, regulacja wysokości  
siedziska i podłokietników z nakładkami  z poliuretanu,  Wymiary:- wysokość 
siedziska : 45-53 cm.,- wymiar siedziska : 49 x 48 cm., - wysokość oparcia : 
58 cm.,- wysokość podłokietników : 18 - 25,5 cm., możliwość odchylenia od 
podanych wymiarów 1 cm.  

 

46 

4 

Krzesło drewniane na MP- siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości 
lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 8 mm, stelaż wykonany                 z 
profili stalowych  o śr. 25 mm. malowanych proszkowo - czarny: Szerokość 
siedziska: min. 38 cm, Głębokość siedziska: 40-42 cm, Wysokość siedziska: 
min. 46 cm, Całkowita wysokość: min. 81 cm. ,nogi wyposażone w  nakładki 
skutecznie zapobiegające rysowaniu podłogi, możliwość sztaplowania, 
możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.   

 

66 



___________________________________________________________________________ 
SIWZ –Sprawa Nr 9/FI/AG/17   str. 10 

5 

Krzesło na MP tapicerowane -  stelaż wykonany z profili stalowych                 w 
kolorze chrom, pogrubione siedzisko oraz oparcie, tapicerka materiałowa, nogi 
wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania, 
możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.                

 

  
 

38 

6 

Krzesło na MP z siedziskiem z tworzywa sztucznego - metalowy                             i 
chromowany stelaż., siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - 
łatwe do utrzymania w czystości, wyposażone w stopki chroniące przed 
zarysowaniami, możliwość sztaplowania, możliwość odchylenia od podanych 
wymiarów 1 cm. 

  74 

7 

Krzesło konferencyjne  - (s.60 x g.55 x w.88 cm.) cztery metalowe nogi,  
podłokietniki z drewnianymi nakładkami-kolor do ustalenia, tapicerka 
materiałowa , nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość 
sztaplowania, lakierowane proszkowo na kolor ALU, siedzisko i oparcie:  
miękkie i wyprofilowane, możliwość odchylenia od podanych 
wymiarów 1 cm. 

  

20 

8 
Lada pod zabudowę z półkami - szer. ok. 150 cm, wys. 115 cm, gł. 35 cm, 
szer. przejścia ok. 70 cm. 

rys. 1 1 

9 Półka wisząca (s.120 x g. 30 x w. 50), obrzeża wykończone z PCV rys. 2 16 

10 

Regał biblioteczny  - (s.110 x g.36 x w.180),  półki z  możliwością regulacji 
ustawienia wysokości, dolna część zamykana,  wewnątrz możliwość montażu 
2 półek z regulowaną wys., cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od 
wewnątrz.                              

rys. 3 16 

11 

 Regał biblioteczny z drzwiczkami przeszklonymi - (s.110 x g.36 x w.180),           
2 półki  z możliwością regulacji ustawienia przestrzeni między pólkami, dolna 
część zamykana drzwiczkami,  wewnątrz możliwość montażu 2 półek                z 
regulowaną wysokością, cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od 
wewnątrz.                              

rys. 4 2 

12 

Szafa ubraniowa 2 - drzwiowa,  (s.80 x g.60 x w.180), nadstawka (s.80 x g.60 
x w.60), drążek na wieszaki,  na wewnętrznej stronie drzwi lusterko 35x35, 
obrzeża wykończone w PCV, szafa posiada cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm 
regulowane od wewnątrz.                                                                   

rys. 5 14 

13 

Szafa ubraniowa 1 - drzwiowa, (s.60 x g.60 x w.180), nadstawka                    (s.60 
x g.60 x w.60), drążek na wieszaki, na wewnętrznej stronie drzwi lusterko 
35x35,obrzeża wykończone w PCV, szafa posiada cztery nóżki          o wys. 
ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.    

rys. 6 6 
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14 
Szafka  z 1 półką, (s.60 x g.40 x w.85), obrzeża wykończone w PCV, cztery 
nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.    

rys. 7 17 

15 
Wieszak ścienny, wieszaczki podwójne srebrne, obrzeża wykończone                 
w PCV. 

rys. 8 21 

16 
Stolik pod komputer - (s.70 x g.55 x w.75),  półka pod klawiaturę z płyty,  blat 
25 mm., obrzeża wykończone w PCV.   

 

14 

17 

Stół  -  (s.90 x g.90 x w.75 cm.), blaty wykonane ze sklejki bukowej o grubości 
min. 20 mm z  laminatem HPL dwustronnie w kolorze bukowym, całość 
wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem, konstrukcja metalowa 
spawana rura kwadratowa 40x40 mm  lakierowany proszkowo na kolor ALU 

 

18 

18 

Stół  na metalowym stelażu (s.120 x g.70 x w.75), stalowa rama z profilu min. 
35x20 mm , nogi okrągłe fi min. 40 mm z regulacją wysokości min. 20 mm, blat 
z płyty 25 mm dwustronnie laminowanej - krawędzie oklejone 2 mm  PCV, 
kolor ALU 

 

6 

19 

Szafa z przegródkami na depozyty -   drzwi przesuwne , możliwość 
przymocowania do ściany, szafa składa się z 50  przegródek ( 10 na 
wysokość, 5 na szerokość ) o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm x gł. 30 
cm. 

 

1 

20 

Meble kuchenne pod zabudowę do pomieszczenia socjalnego nr 0.22                                                              
blat postformingowy - dł. ok.140 cm x szer. ok. 60 cm z otworami na 
umywalkę i zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem, wykonawca zapewni 
umywalkę wpuszczaną 50 i zlewozmywak , wykonawca przedstawi wzornik 
płyty i blatów, w szafkach półki, nad zlewoz. szafka z okapnikiem, listwy 
wykończeniowo-maskujące ,  wszystkie szafki i szuflady wyposażone w 
system cichego domykania,                                                                                                                                  

rys. 9 1 

21 

Meble kuchenne pod zabudowę pomieszczenia socjalnego nr 1.23                                                      
- szafka stojąca 80 pod zlewozmywak + szafka  40 z szufladami połączone 
blatem, szafka 40 z półkami, wykonawca zapewni  zlewozmywak 2-
komorowy,  blat konglomerat, listwy wykończeniowo-maskujące, system 
domykania zwykły                                                                                                            
--szafki wiszące: 80 z okapnikiem+ szafka  40  + szafka 60 z pochłaniaczem 
węglowym (zapewni wykonawca)+ szafka 40 , w szafkach półki                                                           

rys. 10 1 

22 

Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nr 1.32                                                                           
- szafka stojąca 80 pod zlewozmywak + szafka  40 z szufladami połączone 
blatem, szafka 80 z półkami + szafka 40, wykonawca zapewni  zlewozmywak 
2-komorowy,  blat postformingowy,  wszystkie szafki i szuflady wyposażone        
w system cichego domykania,   listwy wykończeniowo-maskujące                                                                                               
-szafki wiszące 80 z okapnikiem+ szafka  40 + szafka 80+szafka 40,               
w szafkach półki    

rys. 11 1 
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Stół  -  (s.90 x g.70 x w.75 cm.), blat  wykonany w całości z drewna bukowego, 
lakierowany lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki 
delikatnie zaokrąglone, gr. blatu 2,5 cm., konstrukcja spawana rura okrągła 
Fi42 z regulacją wysokości min. 20 mm, lakierowany proszkowo na kolor ALU,  

 

22 

24 

Stół  na metalowym stelażu  - (s.120 x g.70 x w.75), blat  wykonany w całości 
z drewna bukowego, lakierowany lakierem bezbarwnym ekologicznym, 
wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr.blatu 2,5 cm., konstrukcja 
spawana rura okrągła Fi42 z regulacją wysokości min. 20 mm, lakierowany 
proszkowo na kolor ALU,   

 

2 

25 

Szafa drewniana - szer. ok 98 -100 cm x wys. ok.  208-210 cm x . gł. 35 cm,  
wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym 
ekologicznym ,  przymocowana do ściany, wszystkie narożniki delikatnie 
zaokrąglone, gr. deski 2 cm, wysokość nóżek 4-5 cm.                                                                                                                        
szafa wyposażona w:                                                                                                                                                 
1) 3 przegrody pionowe - szer . 30 cm x wys.  208-210 cm z drzwiami                                                                                                            
2) przegroda podzielona na:                                                                                                             
- część (górna) ubraniową wiszącą wys. ok. 110 cm wyposażoną w 4 
wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych śćian 
(muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia)                                                           
- część (dolną) wyposażoną w 3 pólki - każda półka 30x30cm                        
Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi 
elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na 
uszkodzenia. Wykonawca zaproponuje przykładowe rozwiązanie.                                                                                            

rys. 12 11 

26 

Szafa drewniana do zabudowy narożnej - szer. ok 98 -100 cm x wys. ok.        
208-210 cm x . gł. 35 cm,  wykonana w całości z drewna bukowego, 
lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym ,  przymocowana do ściany, 
wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr. deski 2 cm,  wysokość nóżek 
4-5 cm.                                                                                                                        
szafa wyposażona w:                                                                                                                                                 
1) 3 przegrody pionowe - szer . 30 cm x wys.  208-210 cm z drzwiami                                                                                                       
2) przegroda podzielona na:                                                                                                  
- część (górna) ubraniową wiszącą wys. ok. 110 cm wyposażoną w 4 
wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych ścian 
(muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia)                                                           
- część (dolną) wyposażoną w 3 półki - każda półka 30x30cm (przegrody 
boczne)                                                                                                                      
3) przegroda narożna -środkowa - szer. 30 cm od frontu , rozmiary półek 
proporcjonalne do rozmiarów przegrody                                                      
Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi 
elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na 
uszkodzenia. Wykonawca zaproponuje przykładowe rozwiązanie.                                                           

rys. 13 6 
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Szafa ubraniowa - (s.40 x g.60 x w.180) wykonana w całości z drewna 
bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym, drzwi 
otwierane, możliwość przymocowania do ściany, wszystkie narożniki 
delikatnie zaokrąglone, uchwyty drzwi drewniane, gr. deski 2 cm, wysokość 
nóżek 4-5 cm., szafa składa się z jednej części podzielonej  przegrodami 
poziomymi na:                                                                                                                   
- część (górna) ubraniową wiszącą wys. ok. 100 cm wyposażoną w 4 
wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych ścian 
(muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia)                                                           
- część (dolną) wyposażoną w 2 półki - każda półka wys. ok. 36 cm                                                      
wysokość nóżek 4-5 cm.                                                                                                   
Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi 
elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na 
uszkodzenia. Wykonawca zaproponuje przykładowe rozwiązanie.  

rys. 14 8 

28 

 

Łóżko z materacem - wykonane w całości z drewna bukowego, lakierowane 
lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie 
zaokrąglone,  na froncie  posiada zaoblone nakładki , które spełniają rolę 
stabilnych podpór,  posiada dwie szuflady otwierane na jedną stronę 
oraz  lekko pochyłe zagłowie  wykonane z trzech poziomych desek 
zamocowanych do pionowych metalowych wsporników, szuflady wysuwają 
się na czterech kółkach kauczukowych i mają wycięte uchwyty do otwierania, 
szuflady powinny być tak zamontowane i zabezpieczone aby uniemożliwić 
całe ich wyjęcie.                                                                                                                                                         
Wymiary łóżka: 
szerokość całkowita - 96-98 cm  
długość całkowita - 216-219 cm   
wysokość całkowita - 84-87 cm   
wysokość przodu - 37-39 cm   
głębokość przestrzeni na materac - 7-8 cm   
grubość desek bocznych - 2,5 cm   
grubość desek frontowych - 2,5cm + 2,5cm nakładki                                                                           
wysokość frontu szuflady - 20-22 cm 
długość szuflady przy głowie - 49-51 cm 
długość szuflady dłuższej - 149-151 cm                                                                                                                       
stelaż wykonany z poprzecznych desek przymocowanych na stałe do 
korpusu - deski o szer. 10 cm. i gr. ok. 2 cm., przerwa między deskami 10 
cm.   Materac twardy H3 90x200 cm trzywarstwowy, górna warstwa 
zawierająca w sobie piankę wysokoelastyczną (gęstość 40 kg/m3, twardość 
4,0 kPa ), środkowa część wypełniona hiperwentylacyjną pianką  
elastyczną (gęstość 28 kg/m3, twardość 3,0 kPa ) o właściwościach 
antygrzybicznych, dolna warstwa materaca - pianka antybakteryjna (gęstość 
28 kg/m3, twardość 3,0 kPa ), grubość min. 16 cm., tolerancja parametrów 
gęstości i twardości materaca +/- 10% od podanych parametrów.                                                                                                  
Łóżko dodatkowo musi być wzmocnione od wewnątrz metalowymi 
elementami np. kątowniki zwiększającymi trwałość i odporność na 
uszkodzenia. Wykonawca zaproponuje przykładowe rozwiązanie.   

 

  

8 
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Łóżko z materacem   - wykonane w całości z drewna bukowego, lakierowane 
lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie 
zaokrąglone,  na froncie  posiada zaoblone nakładki , które spełniają rolę 
stabilnych podpór, oraz  zagłowie wys. ok.25 cm pod kątem 90 ˚ od 
płaszczyzny materaca wykonane z poziomej deski zamocowanej do 
pionowych metalowych wsporników.                                                                                                                                                            
Wymiary łóżka: 
wymiary pod materac: 80x200                                                                                                
szerokość całkowita -  85-87 cm  
długość całkowita - ok 210 cm   
wysokość całkowita - 62-64 cm   
wysokość przodu - 37-39 cm   
grubość desek bocznych - 2,5 cm   
grubość desek frontowych - 2,5cm + 2,5cm nakładki  
głębokość przestrzeni na materac - 7-8 cm                                                                         
stelaż wykonany z poprzecznych desek przymocowanych na stałe do 
korpusu - deski o szer. 10 cm. i gr. ok. 2 cm.  Materac twardy H3 80x200 cm 
trzywarstwowy, górna warstwa zawierająca w sobie piankę 
wysokoelastyczną (gęstość 40 kg/m3, twardość 4,0 kPa ), środkowa część 
wypełniona hiperwentylacyjną pianką  elastyczną (gęstość 28 kg/m3, 
twardość 3,0 kPa ) o właściwościach antygrzybicznych, dolna warstwa 
materaca - pianka antybakteryjna (gęstość 28 kg/m3, twardość 3,0 kPa ), 
grubość min. 16 cm., tolerancja parametrów gęstości i twardości materaca 
+/- 10% od podanych parametrów. Łóżko dodatkowo musi być wzmocnione 
od wewnątrz metalowymi elementami zwiększającymi trwałość i odporność 
na uszkodzenia. Wykonawca zaproponuje przykładowe rozwiązanie.   

 

  

50 

30 

Półka ścienna - wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana 
lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie 
zaokrąglone, wymiary: wys. 50cm., szer. 150 cm., gł. 20 cm., gr. deski                
18 mm .                                                                         

 

58 

31 

Regał magazynowy metalowy z 5 półkami, malowany farbą proszkową, kolor 
beżowy RAL 1015  (s.1500mm x g. 500 mm x w.2000 mm), obciążenie półki 
min. 300 kg, stopki gumowe, półki z płyty MDF, noga jako       1 element, na 
całej długości nogi elementy montażowe, możliwość przykręcenia regału do 
ściany, pod półkami dodatkowe wzmocnienia, wyrób powinien posiadać atest 
wytrzymałości lub inny dokument potwierdzający nośność półek. 

 

1 

32 

Regał magazynowy metalowy z 5 półkami, malowany farbą proszkową, kolor 
beżowy RAL 1015  (s.1000mm x g. 500 mm x w.2000 mm), obciążenie półki 
min. 300 kg, stopki gumowe, półki z płyty MDF, noga jako        1 element, na 
całej długości nogi elementy montażowe, możliwość przykręcenia regału do 
ściany, pod półkami dodatkowe wzmocnienia, wyrób powinien posiada atest 
wytrzymałości lub inny dokument potwierdzający nośność półek. 

 

5 
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Szafa BHP -szerokość: 80 cm,wysokość: 180-185 cm,głębokość: 50 cm, 
dwudrzwiowa konstrukcja, dwie komory na drzwi przedzielone 
przegrodą,półka na obuwie w górnej części na całej szerokości drzwi, jedna 
komora wyposażona w drążek na wieszaki, na ścianie bocznej drugiej komory 
cztery haczyki, wyposażenie komór drugich drzwi identyczne, otwory 
wentylacyjne przy górnej i dolnej krawędzi, kolor korpusu: jasnoszary RAL 
7035, kolor drzwi: niebieski RAL 5017  

 

2 

34 

Szafa stalowa na akta (wym. zewn. wys.800, szer. 120, gł. 435-450),                      
malowana farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015,  posiadająca dwa 
skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach wewnętrznych kołkowych, 
wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji wysokości,  wykonana z 
blachy 0,8 mm, zamykana zamkiem  ryglującym w trzech punktach                     i 
wykończonym uchwytem EuroLocks lub równoważnym,  udźwig półki - 50 kg. 

 

1 

35 

Szafa stalowa 2 drzwiowa na akta (wym. zewn. wys.190, szer. 95, gł. 45). 
Malowana farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015,  posiadająca dwa 
skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach wewnętrznych kołkowych, 
wyposażona w cztery półki przestawne co 90mm, wykonana                               z 
blachy 0,8 mm, zamykana zamkiem  ryglującym w trzech punktach                          
i wykończonym uchwytem EuroLocks lub równoważnym, udźwig półki - 50 kg. 

 

14 

 Uwagi końcowe:  
 

1 Poz. 20, 21,22, 26 - meble wykonywane na wymiar. Przed wykonaniem zabudowy  pomieszczenia należy dokładnie 
wymierzyć. 

2 
Pozostałe meble (z wyjątkiem mebli wykonanych z drewna -buk poz. 23-30) wykonane z płyty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na ścieranie i 
na działanie wysokich temperatur. 

3 
Dostawca uzgodni z Zamawiającym kolor płyty i blatów do mebli kuchennych, kolor i wzór tapicerki do zamawianych 
mebli, system wzmocnienia łóżek i szaf poz. 25-29. W pozostałych meblach z płyty: kolor  wiąz baron R5622, boki 
oraz wieńce dolne poz. 10,11,12,13,14 -  platyna U1115 

4 Do  drzwi i szuflad zamontować uchwyty w kolorze srebrnym o wymiarze 96 mm.  Poz. 21 - fronty bezuchwytowe. 

5 W kontenerkach zamontować zamki centralne, w pozostałych drzwiczkach zamontować zamki patentowe,             w 
szafach ubraniowych poz. 12, 13 zamontować zamki baskwilowe 

6 

W meblach wymagane są drzwi zewnętrznie nakładane, w nadstawkach, szafach, regałach, szafce  wieńce górne 
wypuszczone - 25mm, blaty w biurkach, stolikach pod kopm.- 25 mm, w  szafach, biurkach, regałach, stolikach - 
boki,korpusy, drzwi- płyta 18mm. Plecy w całości, płyta HDF 3,2 mm wpuszczana w boki i wieńce, w kontenerkach  
plecy wykonane z płyty 18mm. 

7 

 Wykonawca w dniu podpisania umowy  winien dostarczyć: atest higieniczny na płytę, atest higieniczny i certyfikat na 
lakier i bejcę, atest na trudno zapalność tapicerki we wszystkich meblach tapicerowanych, krzesłach i fotelach,  atest 
wytrzymałościowy dla wszystkich krzeseł,  foteli  obrotowych, atest higieniczny dopuszczający do użytkowania dla 
materaca,  atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych. 

8  Fotele obrotowe powinny być wyposażone w kółka wykonane z tworzywa sztucznego z warstwą kauczuku o 
wysokiej wytrzymałości na uszkodzenie, kolor czarny. Kontenerki - kółka w kolorze szarym. 

9 
Wszystkie półki w meblach  poz. 21 oraz 25-27 muszą być zamontowane na stałe bez możliwość swobodnego 
wyjęcia. 

10 Przykładowe meble z drewna bukowego ( łóżka, szafy, stoły) można obejrzeć  przy okazji pomiarów w obiekcie. 

11 Sprzęt przeznaczony dla mężczyzn w warunkach hotelu robotniczego. 
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Rysunek 1 
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Rysunek nr 12 
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Rysunek 13 
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Rysunek nr 14 
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BLOK 2 – WYPOSAŻENIE KUCHNI 

 

 

 

L.p.
Ilość 
[szt.]

Nazwa urządzenia

1

Moc płyty 3x2,6kW+1x2,0kW=9,8kW;                 
Napięcie zasilania:3NPE 230/400 
V50HZ;                                                                    
Ilość płyt :4;                                                
Wymiary:800x700x850 [mm]                                                        
Producent KROMET lub równoważny

Kuchnia 4 - palnikowa elektryczna KE - 4M

1
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11 2

Stół podgrzewany DM - 94946.3

Wymiary [dł.szer. Wys.]                               
1000 x 600x 850 mm                                          
Przewidzieć zabudowę szafką z 
drzwiami przesauwanymi ze stali 
nierdzewnej                                         
Producent DORA METAL lub 
równoważy
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                                                                              Załącznik nr  2 

                                     
OFERTA 

 
Ja (My), niżej podpisani ....................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON ............................................................... Nr NIP ....................................Nr KRS/CEiDG …………………….. 

 

nr telefonu ...........................................................Nr faxu/e-mail ...................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, 
wyposażenia kuchni - sprawa nr 9/FI/AG/17 składamy niniejszą ofertę. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem. 

BLOK I - Wartość brutto zamówienia ogółem wynosi .............................................. PLN 
słownie........………….… ….....…………………………................................................................................zł 

BLOK II - Wartość brutto zamówienia ogółem wynosi .................................................. PLN 
słownie........………….….................................................................................................................................zł 

Oświadczamy, że przyjmujemy następujący termin płatności faktur: ………………. dni kalendarzowych od 
daty doręczenia ich Zamawiającemu.  

 
Udzielamy na meble  ………………. letniej gwarancji  (minimum 2 lata) 

Termin realizacji zamówienia zgodnie z  § 2 projektu umowy. 

Udzielamy gwarancji na warunkach określonych w § 4 projektu umowy. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) ......................................................................... 
 
 
 
................................., dn. .......................                    ...............................................................    
                               (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

 
 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 



 

Załącznik nr 3 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczącego  dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni, sprawa 

nr 9/FI/AG/17. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1-8  ustawy PZP. 

 

................................., dn. .......................                                     .................................................................  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………….. 

 
 
…………………., dn. .......................                                    .................................................................  

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu 

,tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………., dn. .......................                                       .................................................................  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………………., dn. .......................                                    .................................................................  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                (pieczęć wykonawcy) 



 

Załącznik nr 4 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 
 
 

 
 
Po zapoznaniu się z informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczącego  dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni, 

sprawa nr 9/FI/AG/17 

oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  

przynależymy / nie przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, ze zm.)  

 

UWAGA: WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................., dn. .......................               .................................................................  

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
 

 
 
 
 

 
 

                (pieczęć wykonawcy) 



 

 Załącznik nr 5 
 
 WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY BLOK 1  
 

UMOWA …………………….. 
 

zawarta w dniu ....................……. w Warszawie,  pomiędzy: 
 

 
KOMENDANTEM NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ z siedzibą  
w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23,  
 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
Firmą: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: ……………….., REGON:……………………….. 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2165, z późn. zm.) została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa mebli pokojowych, szaf i regałów metalowych w rodzaju i ilości 

wyszczególnionych   w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w przedstawić próbnik kolorystyki płyty meblowej do mebli 

kuchennych, próbnik kolorystyki i tapicerki do zamawianych mebli, a Zamawiający zobowiązuje się 
w terminie do 5 dni roboczych wybrać ostateczną kolorystykę. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do obiektu położonego w Placówce Straży Granicznej    w 
Lesznowoli, Lisówek 21, 05-600 Grójec oraz  dokona ich rozładunku i montażu we wskazanych 
pomieszczeniach na własny koszt. 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego w terminie do 17.11.2017 r.  
2. Dostawa przedmiotu umowy, do miejsca określonego w § 1  ust. 3,  powinna być awizowana przez 

Wykonawcę umowy Zamawiającemu (faksem lub telefonicznie) najpóźniej 2 dni robocze przed 
terminem dostawy. 

3. Po zrealizowaniu dostawy i montażu przedmiotu umowy upoważnieni przedstawiciele 
Zamawiającego sporządzą protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

4. Dostawa i montaż realizowany będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach  
8-15 przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
 
 
 



 

 
 

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY 
 

§ 3 
 

1) Zamawiający upoważnia odpowiedzialnego za realizację umowy Pana …………… do konsultacji w 
jego imieniu przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę. Upoważnienie może być              w 
każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

2) Wykonawca wyznacza ze swej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje umowy 
…………………………. do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie 
może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy. 

3) Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy 
a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

 
 

 
 

GWARANCJA 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 
umowy liczonej od daty protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wszelkie wady i usterki wynikłe w trakcie eksploatacji       
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

3. Nie usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek w terminie określonym w ust. 2 
upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

 
WYNAGRODZENIE 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi………………   
         zł brutto (słownie: ……………………………. zł), w tym obowiązujący podatek VAT.  
 
2.     Wartość  przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki łącznie z dostawą, 
        rozładunkiem i montażem w pomieszczeniach wskazanych   przez Zamawiającego. 
 

 
§ 6 

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia płatna będzie, po dostarczeniu przedmiotu umowy 
potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru, w terminie … dni od daty otrzymania faktury. 
W fakturze  muszą być wyszczególnione ceny jednostkowe przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół, o którym mowa w § 2  ust. 3. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Dane do faktury: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23,  

NIP 522-273-59-86, REGON 015783045 
 
 

 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 
§ 7 

 
1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę 

umowną  w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1. 
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej (w rozumieniu art. 498        i 

499 kodeksu cywilnego) z powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie 
zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia 
woli skutkującą jego nieważnością. 

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji,     o 
której mowa w ust. 1. 



 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną          w 
wysokości 20% wartości brutto zamówienia, określonego w § 5 ust. 1. 

5. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

6. Karę umowną, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci również za każdy dzień opóźnienia     w 
usunięciu wad i usterek, o którym mowa  w § 4 ust. 2. 

 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
§ 8 

 
1. W razie niedotrzymania terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1,  Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 4. 
2. Jeżeli Wykonawca wykona umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią, Zamawiający 

wezwie go do zmiany sposobu jej wykonania wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę 
umowną określoną w § 7 ust. 4. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy Zamawiający może realizować do 14 dni po dacie określonej w § 2 ust. 1. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9 
 

1. Wszelkie  zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory wynikłe między stronami na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. 

 
§ 10 

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

 
 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY BLOK 2 
 
 

UMOWA …………………….. 
 

zawarta w dniu ....................……. w Warszawie,  pomiędzy: 
 

 
KOMENDANTEM NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ z siedzibą                   
w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23,  

 
reprezentowanym przez: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 

 
a 

 
Firmą: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
NIP: ……………….., REGON:……………………….. 
reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2165, z późn. 
zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa wyposażenia kuchni w rodzaju i ilości 
wyszczególnionych   w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do obiektu położonego w Placówce Straży 
Granicznej w Lesznowoli, Lisówek 21, 05-600 Grójec oraz  dokona ich rozładunku i montażu 
we wskazanych pomieszczeniach na własny koszt. 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych 
przez Zamawiającego w terminie do 17.11.2017 r.  
2. Dostawa przedmiotu umowy, do miejsca określonego w § 1  ust. 3,  powinna być awizowana 
przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu (faksem lub telefonicznie) najpóźniej 2 dni robocze 
przed terminem dostawy. 
3. Po zrealizowaniu dostawy i montażu przedmiotu umowy upoważnieni przedstawiciele 
Zamawiającego sporządzą protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 
4. Dostawa i montaż realizowany będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), 
w godzinach      8-15 przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
 

 



 

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający upoważnia odpowiedzialnego za realizację umowy Pana …………… do 
konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę. Upoważnienie 
może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Zamawiającego. 
2. Wykonawca wyznacza ze swej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje 
umowy …………………………. do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. 
Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi 
Wykonawcy. 
3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

 
GWARANCJA 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na dostarczony 
przedmiot umowy liczonej od daty protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3. 
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wszelkie wady i usterki wynikłe w trakcie 
eksploatacji       w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego. 
3. Nie usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek w terminie określonym 
w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt 
Wykonawcy. 

 
WYNAGRODZENIE 

 
§ 5 

 
1.Wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
wynosi……………….. zł brutto (słownie: ……………………………. zł), w tym obowiązujący 
podatek VAT.  
 
2.Wartość  przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki łącznie 
z dostawą, rozładunkiem i montażem w pomieszczeniach wskazanych   przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia płatna będzie, po dostarczeniu przedmiotu 
umowy potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru, w terminie …. dni od daty 
otrzymania faktury. W fakturze  muszą być wyszczególnione ceny jednostkowe przedmiotu 
umowy. 
2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół, o którym mowa 
w § 2  ust. 3. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4.Dane do faktury: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 
23,  NIP 522-273-59-86, REGON 015783045 
 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
 

§ 7 
 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca za każdy dzień zwłoki zapłaci 
karę umowną  w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1. 
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej (w rozumieniu art. 
498 i 499 kodeksu cywilnego) z powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, 
że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 



 

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia 
sytuacji,     o której mowa w ust. 1. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, określonego w § 5 ust. 1. 
5. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. Karę umowną, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci również za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad i usterek, o którym mowa  w § 4 ust. 2. 
 

 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
§ 8 

 
1. W razie niedotrzymania terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1,  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych określonych 
w § 7 ust. 4. 
2. Jeżeli Wykonawca wykona umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią, 
Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu jej wykonania wyznaczając mu w tym celu nowy 
termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić 
i naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 4. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie 
wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy. 
4. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 
5. Odstąpienie od umowy Zamawiający może realizować do 14 dni po dacie określonej 
w § 2 ust. 1. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie  zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory wynikłe między stronami na podstawie niniejszej umowy będą 
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. 
 

§ 10 
 

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

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 
 


