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                 ZATWIERDZAM 

 

                   Izabela Wyżgowska 

     Zastępca Dyrektora 

 
         Warszawa, dn. 7 września 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

Nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-24-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:  Dostawa i montaż mebli. 

 

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-2374-2-24-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 dostawa mebli i ich montaż.  

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, dostarczanie przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego  odbędzie się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00. 

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  

39113000-7 – różne siedziska i krzesła, 

39143310-2 – stoliki. 

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 § 7 projektu umowy.  

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

w § 7 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. 
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4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania ka-

talogów elektronicznych. 

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

ustawy Pzp.  

8. Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu Pomoc techniczna PO WER dla MSWiA na lata 

2017-2018 oraz Projektu System monitorowania usług publicznych  – koncepcja SMUP. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający  

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

11. Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył 97 800 zł brutto. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonywania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy. 

w termini 

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

nia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolności 

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, dwóch 

dostaw (umów) mebli, o wartości co najmniej 45 000 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 prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku Wyko-

nawca 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 zamówienia. Treść zobowiązania musi 

bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności: 
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-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budow-

lane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

nienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów pod-

stawy wykluczenia, 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 zdolności 

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 wymagane. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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 pkt 1 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 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 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wyko-

nawcy, 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 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 wskaza-

nym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stano-

wiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie  ze wzo-

rem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

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

tach w oświadczeniach, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
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wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych pod-

miotów, 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 sta-

nowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego 

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 niezbęd-

nych 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 przyna-

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

oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyko-

nawcą 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 oświad-

czenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.  

W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przy-

należności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne oświadczenie 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 (z zastrzeżeniem zawar-

tym w Dziale D ust. 3 i 4), 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 wykony-

wanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowa-

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

konania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów 

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

staw 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 wykony-

wane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzy-

skać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  

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

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

upływem terminu składania ofert; 
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3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zama-

wiającego, 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 informacje 

lub dokumenty w tym zakresie.  

 

2. brak podstaw do wykluczenia:  

 

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

żeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku pod-

staw 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 doku-

menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-

jące odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione 

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 oświadczenie 

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 zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyko-

nawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 2.2.1.w zakresie terminu wysta-

wienia dokumentów stosuje się odpowiednio.   

Uwaga dot. ust.2:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenia 

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 okre-

ślonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów po-

twierdzających 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 

rodzajów 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 

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

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 

wykluczeniu, 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.  
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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 ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego 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, 

Zamawiający 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.  

 

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 komunika-

cji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(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. 

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 (przesłanie) 

skanu danego dokumentu. 

2. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym sprawy 

tj. BZP-WPP-2374-2-24-BAF-PN-MG/2018. 

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

macje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.  

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

mailto:bzp.wpp@mswia.gov.pl
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2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej (w postaci papierowej 

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 poświadczo-

nej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpo-

wiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pu-

blicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobowią-

zany 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 Zamawia-

jącego 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 dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpa-

trzenia. 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. 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.   
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

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 załączników, 

jeżeli  nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

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 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

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

mencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na pod-

stawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

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 

(osoby) podpisującą ofertę. 

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

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) 

Dostawa mebli i ich montaż  

- postępowanie nr  BZP-WPP-2374-2-24-BAF-PN-MG/2018 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2018 r., o godz. 10:00. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 20 września 2018 r., godz. 11:00 
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawi-

dłowego oznaczenia koperty. 

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

oznakowania wskazanego w pkt 11, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu ze-

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

cja, 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 zaleceń może 

skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji niedostarcze-

niem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi wszelką odpowie-

dzialność 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 wymaga 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadreso-

wane 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. Do-

datkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie orygi-

nału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (np. 

kopia KRS), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie.  

14. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-

mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, rów-

nież zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utaj-

nione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. w od-

dzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) od-

dzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie-

ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsię-

biorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 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 20 września 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,  

02-591 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: 
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Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 września 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, okresu 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.  
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

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

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. W formularzu oferty, w tabeli, należy również wskazać ceny jednostkowe zł brutto za sztukę mebla,  

a także ceny brutto zł za łączną ilość mebli. 

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

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

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

zany 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 pomieszczeń 

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 oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
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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. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz uzyska 

największą liczbę punktów, wyliczoną wg poniższego wzoru, 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. 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. 
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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 (odpowiednio do części, której dotyczy umowa), 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 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wyko-

nania 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 

Projekt umowy zawarty jest 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-

2-24-BAF-PN-MG/2018 na „dostawę mebli i ich montaż”, zgodnie z wymogami określonymi w Specy-

fikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia na poniższych 

warunkach: 

 

1.1. Cena: 

Uwaga:  

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

wości. 

 

 

 

całkowita cena ofertowa brutto 

zł 

 

 

………..………..……… zł 

 

(słownie: ……………………………………………………..) 
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w tym za: 

 

nr poz. 

 

 

opis przedmiotu zamówienia 

 

 

jm. 

cena  

jednost-

kowa zł 

brutto  

za szt. 

 

 

 

łączna 

ilość 

 

 

cena zł brutto (za łączną ilość) 

1 

stolik kuchenny: 

 wymiary: 1200 mm (+/-5 mm) x 800 mm  

(+/- 5 mm), wys. 760 mm (+/- 5 mm), 

 blat z płyty laminowanej, oklejony okleiną odporną 

na wysoką temperaturę, 

 stelaż (z nogami) z aluminium chromowanego 

błyszczącego. 
(kolor blatu do uzgodnienia) 

szt.  

 

 

 
6 

 

2 

Krzesło kuchenne: 

 wymiary: szer. 370 mm (+/-5 mm), gł. 430 mm  
(+/-5 mm), wys. siedziska 480 mm (+/-5 mm),  

wys. 860 mm (+/-5 mm), 

 stelaż (z oparciem) z aluminium chromowanego 
błyszczącego, 

 siedzisko tapicerowane tkaniną skóropodobną, 

 oparcie wygięte, półokrągłe, jak na rys. poglądo-

wym, wskazanym w SOPZ). 
(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

szt.  

 

 

 
 

36 

 

3 

Krzesło tapicerskie obrotowe typu ErgoPlus 01 lub 

równoważne, tj.: 

 wys. krzesła: 770-900 m (+/- 5 mm), 

 wys. siedziska: 420-550 mm (+/- 5 mm), 

 szer. siedziska: 450 mm (+/- 5 mm), 

 gł. siedziska: 420-470 mm (+/- 5 mm), 

 oparcie wysuwane (regulacja 42-55 cm),  

wys. oparcia: 360 mm (+/- 5 mm), 

 podstawa: 600 mm (+/- 5 mm), 

 wytrzymała, trudnopalna tapicerka, 

 wysuwane oparcie, 

 przemysłowy siłownik pneumatyczny, 

 solidna poliamidowa podstawa, 5-ramienna,  

z kółkami, 

 siedzisko z profilowanej sklejki. 

(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

szt.  

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 

4 

Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem: 

 wymiary (każdy wymiar: +/- 5 mm): 

 
 siedzisko i oparcie:  

miękkie, tapicerowane,  komfortowe,  
wysokie oparcie, 

 mechanizm nie gorszy niż: 
 możliwość swobodnego kołysania się,  

szt.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
100 
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 oparcie odchylające się  synchronicznie  

z siedziskiem w stosunku 2:1, 
  maksymalny kąt wychylenia oparcia 19o  przy  

8o odchylenia siedziska,  

 możliwość blokady siedziska i oparcia  
w 5 pozycjach,                                                              

 regulacja siły oporu oparcia,  

 anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem 
oparcia w plecy użytkownika,  

 up&down - regulacja wysokości oparcia  

za pomocą systemu 10 zapadek,  
 płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 

podnośnika pneumatycznego, 

podłokietniki - regulowane, 
zagłówek - stały, tapicerowany,  

podstawa - czarna, plastikowa, 5-ramienna, z kółkami, 

kółka - samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych.                                                             

(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

5 

Fotel gabinetowy: 

wymiary krzesła: wys. całkowita od podłoża – 1020 
mm - 1150 mm, wys. zagłówka - 150 mm (+/- 5 

mm), wys. siedzenia od podłoża – 430 mm -550 

mm, szerokość krzesła - 693 mm (+/- 5 mm), 
siedzisko i oparcie 

 oparcie siatkowe, wys. 590 mm (+/- 5 mm), 
 siedzisko miękkie, tapicerowane, szer. 490 mm  

(+/- 5 mm), gł. 475 mm (+/- 5 mm), 

mechanizm 
 możliwość swobodnego kołysania się, 

 oparcie odchylające się synchronicznie z 

siedziskiem w stosunku 2:1, 
 możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 

pozycjach, 

 regulacja siły oporu oparcia, 
 anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem 

oparcia w plecy użytkownika, 

 regulacja głębokości siedziska, 
 regulowana wysokość krzesła, 

 podparcie lędźwi, 

 regulowana wysokość podparcia lędźwi, 
podłokietniki – regulowane, z miękkimi nakładkami, 

wys. 190 mm – 270 mm, 

zagłówek - tapicerowany, regulowany, 
podstawa – aluminiowa, pięcioramienna, z kółkami, 

kółka - samohamowne kółka do powierzchni 

dywanowych. 
(kolor tapicerki do uzgodnienia) 

szt.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

30 

 

 

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. Dostarczenie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego odbędzie 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 in-

nymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami w zakresie ochrony 
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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 zawar-

tych 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. 

 

2.6. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuję się na zasoby poniż-

szego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych, któremu/ym powierzę  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 realizowane 

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

niania warunków udziału w postępowaniu. 

 

2.7.  Oświadczam/my, że jestem/śmy: 

- mikroprzedsiębiorstwem* 

- małym przedsiębiorstwem*  

- średnim przedsiębiorstwem* 

- innym niż ww.* 
 [Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przed-

siębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 

Mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilan-

sowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilan-

sowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa - to 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 prze-

kracza 43 milionów EUR. 

Jeśli wykonawca nie jest żadnym z ww. przedsiębiorców – należy pozostawić „innym niż ww”.] 

 

3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór mojej oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić 

do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

3.1. Powstanie obowiązku podatkowego dotyczy**: 

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

 

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
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3.2. Wartość towaru lub usługi, określonych w pkt. 3.1, bez podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć Zamawiający, wynosi*: 

…………………………………………………………………………………………………... . 
Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa 

w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

4. Do oferty załączam/my: 

4.1. …………………………………………………………………………………………………… 

4.2. …………………………………………………………………………………………………… 

4.3. ..…………………………………………………………..……………………………………… 

 

Oświadczam, że złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty są aktualne na dzień 

złożenia i zostały złożone w celu badania przez Zamawiającego potwierdzania przez Wykonawcę okolicz-

ności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.     
  
5. Oferta wraz z załącznikami zawiera …..… ponumerowanych stron. 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić; 

** należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi wraz z numerem pozycji formularza cenowego, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie 
płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego, a nie 

Wykonawca. Jeżeli wybór takiej oferty, będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający doliczy do 

przedstawionej ceny oferty podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

………………………………                             ……..……………..…………………….………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                        czytelny podpis lub podpis i stempel 

               osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 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) 

 

 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-2374-2-24-BAF-PN-

MG/2018 na „dostawę mebli i ich montaż”, 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 

wykonałem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuję) co najmniej dwie 

dostawy mebli, o wartości min. 45 000 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: ……………………………………………………………………….….. 
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Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………………...…….……. 
                                                        (wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

*) niepotrzebne skreślić, 

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

 

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-2374-2-24-BAF-PN-

MG/2018 na „dostawę mebli i ich montaż”,  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 potwierdza-

jących 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 zaspokojenia wie-

rzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w try-

bie 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 podsta-

wie*: 

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

w niniejszym postępowaniu*, tj.: 

 

1) Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….……………. 

 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.   

*) oświadczenie fakultatywne 

 

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 w formie oryginału, 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-2374-2-24-BAF-PN-MG/2018 na „dostawę mebli i ich montaż”, 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-2374-2-24-BAF-PN-MG/2018 na „dostawę mebli i ich montaż”, 

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** 

zakończenie  

realizacji 

(dd.mm.rrrr) 

 

 

 

nazwa i adres 

Zamawiającego 

zakres zamówienia 

(dostawy) 

 

 

 

1 

     

dostawa mebli: 

TAK/NIE* 

 

 

 

2 

     

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)                                                    czytelny podpis lub podpis i stempel 

   osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

  


