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               ZATWIERDZAM 

 

              Izabela Wyżgowska 

              Zastępca Dyrektora  

Biura Zamówień Publicznych MSWiA 

 

       Warszawa, dn. 3 sierpnia 2018 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

Nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018 
 

 

Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, 

z późn. zm.)  

– poniżej 144 000 euro 

 

Przedmiot:  Zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli 

biurowych.    

 

Zamawiający:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5 
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WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018. Wykonawcy winni 

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   

Adres:     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

Godziny pracy:   815 – 1615 

Faks:   (22) 845 67 51 

E-mail:   bzp.wpp@mswia.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli biurowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz  

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

UWAGA: W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, sukcesywne dostarczanie przedmiotu Umowy  

do siedziby Zamawiającego będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00. 

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  

39121000-6 – biurka i stoły, 

39141300-5 – szafy, 

39143310-2 – stoliki, 

39113000-7 – różne siedziska i krzesła. 

4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,  

o ile są znani. 

5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

który nie został wskazany w ofercie, na zasadach określonych w § 10 projektu umowy.  

5.2. Wymagania, dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zostały zawarte  

w § 9 projektu umowy. 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania 

katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp.  

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający  

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

10. Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył 590 260 zł brutto. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonywania zamówienia: do 14 grudnia 2018 r. 

w termini 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę speł-

nienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolno-

ści technicznej lub zawodowej: 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem ter-

minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

3 (trzech) dostaw (umów) mebli, o wartości min. 200 tys. zł brutto każda. 

Uwaga:  

1. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub cią-

głych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 

2. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 

przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania 

się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zama-

wiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia,  

w którym NBP opublikował ww. informacje.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych                    

w art. 23 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać              

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-

nego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówie-

nia.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca 

w terminie określonym przez zamawiającego: 

4.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdol-

ności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymaga-

ne. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  
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1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-

powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego mająt-

ku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowie-

niem 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.).  

3. Zamawiający, badając ww. podstawę do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli w stosunku do podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ zachodzą podstawy jego 

wykluczenia z przedmiotowego postępowania, odpowiednio mają zastosowanie postanowienia Roz-

działu VI ust. 4 SIWZ. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wska-

zanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzo-

rem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgod-

nie  ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych pod-

miotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby in-

nych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji dane-

go Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,             

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-

zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy ka-

pitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca mo-

że złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany 

jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne 

oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4                   
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do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności                   

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktual-

nego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

 

Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyko-

nywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres pro-

wadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowo-

dów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu 

dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Uwaga:  

1) Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, 

na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wyko-

nywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne do-

kumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości za-

mawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe in-

formacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

2. brak podstaw do wykluczenia:  

 

2.1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

2.2. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej:  
2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.1. – składa dokument lub do-

kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-

dzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wy-

stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert.   

2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ppkt 2.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadcze-

nie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-

dowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 2.2.1.w zakresie terminu 

wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.   

Uwaga dot. ust.2:  
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadcze-

nia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

 

3. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega na zasa-

dach art. 22a ustawy Pzp:  

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w ust. 2. 

 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów     

 

1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ro-

dzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamó-

wienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wyklucze-

niu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodo-

stępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zama-

wiającego dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale 

C ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń                        

lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Za-

mawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Zamawiający instrukcyjnie prosi o podanie przez Wykonawcę informacji, przy jakim postępowaniu, 

prowadzonym przez Zamawiającego, Wykonawca składał tego typu dokumenty. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.zm.), zwanej dalej 

Prawem pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komuni-

kacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-

niczną (Dz. U. z 2018 r. poz.650 z późn. zm.): 

1.1. osobiście:  

Bezpośrednio w Warszawie, w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym               

w Biurze Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A.  

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  

8:00-16:00. 
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1.2. pisemnie na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań 

ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

1.3. faksem na numer: (22) 845 67 51,  

1.4. elektronicznie e-mailem na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl  

 

Uwaga:  

1. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesła-

nie) skanu danego dokumentu. 

2. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym spra-

wy tj. BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-

formacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-

twierdza fakt ich otrzymania.  

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobi-

ście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej (w postaci papie-

rowej opatrzonej własnoręcznym podpisem):  

2.1.1. ofertę (pod rygorem nieważności),  

2.1.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, opatrzonych przez 

wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym;   

2.1.3. oświadczenia dotyczące wykonawcy, o których mowa w rozdziale VIII część A i B, C 

ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2  składane są w oryginale.  

2.1.4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII część C za wyjątkiem dokumentu                      

o którym mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2, składane są w oryginale lub kopii poświad-

czonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobo-

wiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność  

z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                     

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej 

formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone 

w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego (z zachowaniem właściwej formy) przed 

upływem wyznaczonego terminu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawia-

jący jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zama-

wiającego nie później niż do końca dnia, w  którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

mailto:bzp.wpp@mswia.gov.pl
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dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian            

w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich 

Wykonawców, którym przekazał SIWZ.  

7. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona                   

w sprawach proceduralnych jest Monika Golc, tel. (22) 60 132-39.   

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.   

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowia-

dać treści SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych  

w rozdziale XIV SIWZ. 

4. Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 2 do SIWZ, pod-

pisanego przez osobę upoważnioną  do reprezentacji Wykonawcy, należy dołączyć: 

4.1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ część A. 

4.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączni-

ków, jeżeli  nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo na-

leży złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z orygina-

łem.  

W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych                       

i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.3. Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie bę-

dzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówie-

nia. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną 

(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  
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6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis 

lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz 

z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich de-

kompletację. 

7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (oso-

by) podpisującą ofertę. 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie na-

leży zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5  

OFERTA 

(przetarg nieograniczony) 

Zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli biurowych  

- postępowanie nr  BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia 2018 r., o godz. 10:00. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 14 sierpnia 2018 r., godz. 11:00 

 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku niepra-

widłowego oznaczenia koperty. 

10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie 

od oznakowania wskazanego w pkt 8, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu ze-

wnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej infor-

macja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z podaniem numeru sprawy oraz do której godziny 

musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych zale-

ceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji nie-

dostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było 

zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu                      

do składania ofert. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wyma-

ga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                

i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem 

„ZMIANA OFERTY”. 

13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. 

Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy 

(np. kopia KRS), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym za-

kresie.  

14. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, 

np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa ro-
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zumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organiza-

cyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przed-

siębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. 

zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 8 i 10 - należy 

złożyć do dnia 14 sierpnia 2018 r., do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych                                  

i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze 

Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5. 

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r., o godzinie 11:00 w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-591 Warszawa, ul. Stefana 

Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

(w zakresie, w jakim dotyczą). 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Biuro Przepustek –                       

od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Celem wystawienia 

przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 132-39 

dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze 

zdjęciem. 

  

UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego, 

prosimy Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert o uwzględnienie czasu 

niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu oraz dostarczenie oferty w terminie  

i miejscu zgodnie z ust. 1. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca przedstawi całkowitą (łączną) cenę brutto oferty w formularzu oferty (zgodnie ze wzo-

rem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. W formularzu oferty, w tabeli, należy również wskazać ceny jednostkowe zł brutto za szt./kpl./zestaw 

mebli, a także ceny brutto zł za łączną ilość mebli. 

3. Całkowita cena brutto oferty winna stanowić sumę cen za łączną ilość szt./kpl./zestawów mebli. 

4. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku), w formie liczbo-

wej i słownej. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zo-

bowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania.  

5. Cena oferty obejmuje wszystkie czynności określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, a także wszystkie 

koszty (ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku, wniesienia przedmiotu Umowy do pomiesz-
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czeń wskazanych przez Zamawiającego, montażu) i opłaty towarzyszące, jakie mogą powstać  

w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat celnych, podatku od towarów i usług. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatko-

wego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  

i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1.1. Cena (C) – waga 60%. 

1.2. Okres gwarancji (G) – waga 40%. 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

2.1 Kryterium Cena (C). Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty w tym 

kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie łącznej ceny 

brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa  w ramach kryterium „ceny” zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

Cn 

                            C =    ----------------   x 60 pkt., gdzie 

Cbad 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie; 

Cn – oznacza najniższą cenę brutto oferty; zaproponowaną w ofertach podlegających badaniu; 

Cbad  – oznacza cenę brutto, zaproponowaną w ofercie badanej. 

 

2.2 Kryterium Okres gwarancji (G). Za to kryterium można uzyskać 40 punktów. Punkty w tym 

kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji na dostarczone meble i ich montaż. Za wydłużenie 

okresu gwarancji na przedmiot umowy o 12 pełnych miesięcy w stosunku do minimalnego 

okresu, wynoszącego 24 miesiące, wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.  

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 

 

kryterium 

Okres gwarancji 

ilość uzyskanych punktów  

w kryterium 

 

24 miesiące 0 

36 miesięcy 40 

 

Uwaga:  

Wykonawca może zaproponować tylko jeden z dwóch okresów gwarancji – 24 miesiące lub  

36 miesięcy. Brak deklaracji w ofercie będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację udzielenia 

minimalnego, tj. 24-miesięcznego, okresu gwarancji. 

Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, zostanie uznane  

za nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 
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3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów, tj.: 

Ł = C + G  

gdzie: 

Ł – całkowita liczba punktów przyznana badanej ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego                   

z art. 94 ustawy Pzp.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany podać dane niezbędne do sporządzenia 

umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę podatku VAT, zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie 

podanej w ofercie lub wynikać z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

(słownie: dziesięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia              

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 359, z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               

w innych formach.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca                         

na rachunek Zamawiającego: 
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NBP Okręgowy Oddział Warszawa 

Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

z adnotacją:   

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu po-

ręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, bezpo-

średnio w punkcie podawczym (okienko MSWiA), zlokalizowanym w Biurze Przepustek – wejście 

od ulicy Rakowieckiej 2A. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna zawierać zobowiązanie 

podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty na rzecz Zamawiającego każ-

dej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) po otrzymaniu 

pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu 

przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy.  

W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 

beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty                     

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez notariu-

sza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu 

MSWiA, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo 

przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do 

występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana                          

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy.  

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli 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 określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na 

dostawy, usługi o wartości poniżej 144 000 euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 
Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw, 

Załącznik nr 7 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

REGON ______________ NIP _________________ 

 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 

__________________________________________________________________________ 

 

Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________; 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

_________________________________________   Tel. ___________________________  

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

siedziba: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

1. Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-

2-18-BAF-PN-MG/2018 na „zakup i sukcesywną dostawę z montażem mebli biurowych”, zgodnie  

z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję/my realizację 

przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

 

1.1. Cena: 

Uwaga:  

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachun-

kowości. 

 

 

 

całkowita cena ofertowa brutto zł 

 

 

………..………..……… zł 

 

(słownie: ……………………………………………………..) 

 

 

w tym za: 

nr poz. 

 

 

opis przedmiotu zamówienia 

 

 

jm. 

cena  

jednost-

kowa zł 

brutto  

za 

szt./kpl./ 

zestaw 

 

łączna 

ilość 

 

cena zł brutto 

(za łączną ilość) 

1 
Biurko 1-szafkowe - małe 

 wymiary: dł. 1400 mm,  gł. 700 mm, wys. 760 mm 
szt.  
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 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 

mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, 

bardzo odpornym na uszkodzenia 

 w blacie dwie plastikowe przelotki na kable 

 osłona przednia (blenda) 

 nogi płytowe wykonane z płyty o grubości 18mm, wykoń-

czone obrzeżem PCV 0,5 mm w kolorze płyty 

 z prawej strony szafka: 

- w środku jedna półka 

- drzwi wyposażone w zamek z łamanym kluczykiem 
- jedna szuflada 

 uchwyty metalowe satynowane 

 pod blatem zamontowana półka na klawiaturę, mocowana na 

prowadnicach 

 

 

 

 

 

249 

2 

Biurko bezszafkowe  

 wymiary: dł. 1600 mm, gł. 700, wys. 760 mm 

 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 
mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, 

bardzo odpornym na uszkodzenia 

 w blacie dwie plastikowe przelotki na kable 

 osłona przednia (blenda) 

 nogi wykonane z płyty grubości 18 mm, wykończone obrze-

żem PCV 0,5 mm w kolorze płyty 

 pod blatem zamocowana szuflada na klawiaturę z możliwo-

ścią wysuwania/wsuwania 

szt.  

 

 

 

 

 

45 

 

3 

Przystawka do biurka ¾ koła  

 wymiary: średnica 1400 mm, wys. 760 mm 

 blat roboczy wykonany z płyty melaminowej grubości 28 
mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty, 

bardzo odpornym na uszkodzenia 

 pod blatem zamontowane dwie nogi metalowe chromowane 
o średnicy 60 mm 

 listwa montażowa zapewniająca stałe połączenie z biurkiem 
z poz. 2 

szt.  

 

 

 

 

45 

 

4 

Kontener mobilny z blatem wierzchnim  

 wymiary: szer. 435 mm, gł. 525 mm, wys. 590 mm 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 uchwyty metalowe satynowane 

 kontener z 3 szufladami 

 zamykanie centralne z łamanym kluczem 

 na kółkach z blokadą jezdną 

szt.  

 

 

 

45 

 

5 

Komoda aktowa  

 wymiary: szer. 802 mm, gł. 385, wys. 1129 mm 

 korpus - płyta melaminowa 18 mm 

 ściana tylna w kolorze korpusu, dzielona z HDF 

 2 półki 

 zamek patentowy z łamanym kluczem 

 uchwyty metalowe satynowane 

szt.  

 

 

 

300 

 

6 

Regał aktowy  

 wymiary: szer. 800 mm, gł. 385 mm, wys. 1833 mm 

 zamykany 2-drzwiowy 

 zamek patentowy 

 cztery półki 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 uchwyty metalowe satynowane 

 cokół dolny  

szt.  

 

 

296 

 

7 

Szafa ubraniowa  

 wymiary: szer. 800 mm, gł. 600 mm, wys. 1833 mm 

 2-drzwiowa 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 wewnątrz dzielona na dwie  równe części: 
- z prawej strony drążek na wieszaki 

- z lewej strony 4 półki 

 cokół dolny 

szt.  

 

 

 

167 

 

8 

Stolik kwadratowy  

 wymiary: 630 mm x 630 mm, wys. 650 mm 

 nogi z płyty skrzyżowane 

 płyta melaminowa gr. 28 mm i 18 mm 

 obrzeża PVC 2 mm i 0,5 mm 

szt.  

 

 

5 
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9 

Fotele kubełkowe 

 wymiary: szer. 690-700 mm, gł. 600-630 mm, wys. 760-770 

mm, 

 cały obity materiałem. Oparcie kształtu owalnego, które 

tworzy jednocześnie podstawę fotela 

 Wypełnienie siedziska i oparcia stanowi pianka 

 Stopki wykonane z tworzywa sztucznego, metalu lub drew-
niane 

szt.  

 

 

 

10 

 

10 

Ławka do poczekalni 3-osobowa 

 wymiary: szer. 1800 mm, gł. 610 mm, wys. 820 mm 

 stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo 

 nogi zakończone ślizgami plastikowymi 

 siedziska i oparcia z wkładem z tworzywa sztucznego 

 siedzisko wypełnione pianką o grubości 35 mm 

 tapicerowana tkaniną 

szt.  

 

 

 

2 

 

11 

Krzesło z podłokietnikami: 

 wymiary: szer. 510 mm (+- 20 mm), gł. 490 mm (+- 20 

mm), wys. 855 mm (+- 20 mm) 

 siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane z obydwu stron  

 oparcie półokrągłe 

 w części środkowej siedzisko i oparcie połączone 

 rama stalowa, chromowana 

 Podłokietniki stalowe z drewnianymi nakładkami 

 możliwość sztaplowania w stosie  

szt.  

 

 

 

 

130 

 

12 

Krzesło bez podłokietników: 

 wymiary: szer. 510 mm (+- 20 mm), gł. 490 mm (+- 20 
mm), wys. 855 mm (+- 20 mm) 

 siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane z obydwu stron  

 oparcie półokrągłe 

 w części środkowej siedzisko i oparcie połączone 

 rama stalowa, chromowana 

 możliwość sztaplowania w stosie  

szt.  

 

 

 

300 

 

13 

Stół konferencyjny modułowy: jeden komplet zawiera 3 stoły 

wraz ze stelażem oraz 2 przystawki, z jednej strony zaokrą-

glone 

 wymiary jednego modułu: 1400 mm x 1000 mm, wys. 758 

mm 

 okleina sztuczna 

 blat z płyty melaminowej grubości 28 mm 

 nogi metalowe na stelażu chromowanym 

 możliwość rozłączenia i połączenia modułów w jeden duży 
stół za pomocą mocowań producenta 

 dwie przystawki kompatybilne z modułami łączone za po-
mocą mocowań producenta z jednej strony zaokrąglona 

 przystawka do dłuższego boku stołu 

 wymiary przystawki: 1400 mm x 500 mm, wys. 758 mm 

 blat z płyty melaminowej grubości 28 mm 

 noga metalowa chromowana 

kpl.  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

14 

Regał z przegródkami 

 wymiary szafki: szer. 580 mm, gł. 440 mm, wys. 800 mm 

 nadstawka dzielona na symetryczne 12 przegród, wymiary 

nadstawki:  
szer. 580 mm, gł. 320 mm, wys. 1100 mm 

 szafka dolna + nadstawka 

 szafka dolna dwudrzwiowa 

 w środku 1-półka  

 system mocowania do szafki dolnej 

 cokół dolny 

szt.  

 

 

 

 

4 

 

15 

Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem z mechanizmem Ac-

tive IN 

 wymiary: 

 

szt.  

 

 

203 
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 Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i opar-

cie,  komfortowe, wysokie oparcie 

 Mechanizm: 

możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające 
się  synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,max. kąt 

wychylenia oparcia 19o  przy 8o odchylenia siedziska, możli-

wość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja si-
ły oporu oparcia, Anti-shock - zabezpieczenie przed uderze-

niem oparcia w plecy użytkownika, Up&Down - regulacja 

wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek, płynna 

regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneuma-

tycznego 
Podłokietniki - regulowane 

Zagłówek - stały, tapicerowany 

Podstawa czarna, plastikowa 
Kółka samohamowne kółka do powierzchni dywanowych 

(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

 

1.2. Oferowany okres gwarancji: ….. m-ce/m-cy. 

[Wykonawca może zaproponować tylko jeden z dwóch okresów gwarancji, tj.: 24 m-ce albo 36 m-cy. Minimalny okres 

gwarancji to 24 m-ce. Maksymalny okres gwarancji to 36 m-cy.] 

UWAGA: Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, będzie interpretowany przez Zamawiającego jako 

deklaracja 24-miesięcznego okresu gwarancji. 

 

1.3. Sukcesywne dostarczanie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego będzie odbywało się 

poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10:00 – 14:00. 

 

2. Oświadczam/my, że: 

 

2.1. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkimi 

innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami w zakresie ochrony 

danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego BIP MSWiA (zakładka 

Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo za-

mówień publicznych)  i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; 

2.2. oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia; 

2.3. uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert; 

2.4. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach za-

wartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

2.5. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi* / z udziałem Podwykonawcy/ów w zakresie*: 

 
nazwa (firma) podwykonawcy,  

o ile jest znany 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do


                                                      

       

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-18-PN-MG/2018 
 

Strona 18 z 25 

 

2.6. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 usta-

wy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie następujących części zamówienia *: 

 
nazwa (firma) podwykonawcy  

(innego podmiotu) 

część (zakres) przedmiotu zamó-

wienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowa-

ne będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. Do oferty załączam/my: 

3.1. ……………………………………………………………………………………………… 

3.2. ..……………………………………………………..……………………………………… 

 

4. Oferta wraz z załącznikami zawiera …..… ponumerowanych stron. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………                             ……..……………..…………………….………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                      (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 
Wykonawca: 

 

………………………………………………………..……………………….……………...… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………….………………….…… 
(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………….…………. 
(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że jest: 

- mikroprzedsiębiorstwem* 

- małym przedsiębiorstwem*  

- średnim przedsiębiorstwem* 

- innym niż ww.* 

 
* niepotrzebne skreślić  

[Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.] 

 

B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-

MG/2018 na „zakup i sukcesywną dostawę z montażem mebli biurowych”, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oświadczam,  

co następuje: 

 

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego  

w rozdziale VI ust. 1.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:  

zdolności technicznej lub zawodowej - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 
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wykonałem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję) trzy dostawy 

(umowy) mebli, o wartości min. 200 tys. zł brutto każda. 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POD-

MIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez 

Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam                   

na zasobach następujących/cego podmiotów/tu*: 

Nazwa podmiotu **):………………………………………………………………………….……… 

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………………………………………………………….….. 

Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………………...…….……. 
                                                        (wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

* uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy, 

**) niepotrzebne skreślić. 

 

II. 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. 

 

 
     …………………………                                              ……………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 
Wykonawca: 

 

………………………………………………………..……………………….……………...… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………….………………….…… 
(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………….…………. 
(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-

MG/2018 na „zakup i sukcesywną dostawę z montażem mebli biurowych”,  prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oświadczam,  

co następuje. 

 

I. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22 ustawy Pzp, 

2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam,  

że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwier-

dzających spełnianie warunków przedmiotowego zamówienia oraz nie podleganie wykluczeniu  

z postępowania. 

3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:  

 nie brałem udziału w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówie-

nia*,   
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 moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brali udziału w przygotowaniu przed-

miotowego postępowania*, 

 brałem udział w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*,  

 moi pracownicy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agen-

cyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brali udział w przygotowaniu przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia*. 

Opis okoliczności uczestniczenia w przygotowaniu przedmiotowego postępowania przez Wyko-

nawcę, jego pracowników lub innych osób: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

4) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający 

może wykluczyć wykonawcę 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 2016 r. poz. 1574, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje za-

spokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację je-

go majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.); 

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na pod-

stawie*: 

a)  art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp  

b)  art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp  

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.). 

 

6) Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku z wyżej 

wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze: 

Ad a) …………………………………………………………………………………………… 

 

Ad b)  …………………………………………………………………………………………… 
* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia;  

 
Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to że podjęte przez Wykonawcę środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności.  

 
 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWO-

ŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/cych podmiotu/tów, na których zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu*, tj.: 

 

1) Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….……………. 
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 Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….…………….. 

 

KRS / CEiDG: ………………………………………………………..………………. 

 

NIP / PESEL: …………………………………………………………………………. 

 

2)  Nazwa podmiotu: ……………………………..………………………………………. 

 Adres (siedziba) podmiotu: ………………………….……………………………….. 

 

KRS / CEiDG: …………………………………………………………………….…. 

 

NIP/PESEL …………………………………………………………………………. 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

* niepotrzebne skreślić. 
Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca. 

 

II. DOTYCZY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VIII część B pkt 2, oświadczam: 

     że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.). 

 
Oświadczenie można złożyć, wstawiając znak „X” w okienku.   

 

III. 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. 

 

 
     …………………………       …………….………………….. ………………………………………… 
        (miejscowość, data)                        (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Uwaga:  

Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018 na „zakup i sukcesywną dostawę  

z montażem mebli biurowych”, informuję, że:  

 

n  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *). 

 

    Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                         

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) łącznie z nw. 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 
 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

    …………………..…………                                             ……………………………………………… 

        (miejscowość, data)                                                       (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela wykonawcy) 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może załączyć dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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                   Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
…………………………………………………….. 

             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 
 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018 na „zakup i sukcesywną dostawę z montażem 

mebli biurowych”, potwierdzając spełnienie warunku, który został wskazany w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. 

SIWZ, oświadczam/y że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem/liśmy (a w przypadku świadczeń  

i ciągłych również wykonujemy) następujące dostawy: 
 

 

lp. 

 

nazwa zamówienia 

 

wartość zamówienia 

(dostawy) brutto** 

czas realizacji  

nazwa i adres 

Zamawiającego 

zakres 

zamówienia 

(dostawy) 
zakończenie 

(dd.mm.rrrr) 

 

 

 

1 

     

dostawa mebli: 

TAK/NIE* 

 

 

 

2 

     

dostawa mebli : 

TAK/NIE* 

 

 

3 

     

dostawa mebli : 

TAK/NIE* 

 

*)  niepotrzebne skreślić 

**) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) 

wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 
 

Załączniki do WYKAZU: 

(Dowody, o których mowa w rozdziale VIII dział C ust. 1 SIWZ ) 
1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 

     …………………………………                   ………………………..…………..………………….…………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                 (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  


