Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-378,419-80,84/2015 Zakup rolet i żaluzji pionowych
Numer ogłoszenia: 309770 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj.
śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-378,419-80,84/2015 Zakup rolet i żaluzji
pionowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz
z montażem rolet i żaluzji pionowych dla KMP Rybnik, KMP Sosnowiec, KP IV Sosnowiec i KMP Jaworzno.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 nw. (części) zadania: 2.1 Zadanie nr 1 - zakup rolet dla KMP Rybnik,
2.2 Zadanie nr 2 - zakup rolet dla KMP Sosnowiec i żaluzji pionowych KP IV Sosnowiec, 2.3 Zadanie nr 3 - zakup rolet
i żaluzji dla KMP Jaworzno. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: 3.1 załącznik nr
2 do SIWZ - projekt umowy 3.2 załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy 3.3 załącznik nr 4 do SIWZ - miejsca
dostaw 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy
powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania
zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. 5. Zamawiający
wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min. 24 miesiące od dnia dostawy. 6. Zamawiający
wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę asortymentu do
Zamawiającego na własny koszt. 8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to,
iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym
przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym.
Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 9. Zamawiający informuje, że wymiary
asortymentu z formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały podane na podstawie wymiarów okien
i w związku z tym zastrzega, iż wymiary rolet/żaluzji, właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą zawierać
odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie ofert.
Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane w załączniku nr 3 wymiary służą do
poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą
porównywane na etapie badania ofert.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 39.51.54.40-1.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
a) jednej dostawy wraz z montażem rolet wewnętrznych (materiałowych) o wartości co najmniej 45.000,00 zł netto lub
kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej co najmniej 45.000,00 zł netto, w przypadku składania ofert na
zadanie nr 1; b) jednej dostawy rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz żaluzji pionowych wraz z montażem
o wartości co najmniej 3.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej
3.000,00 zł netto - w przypadku składania ofert na zadanie nr 2; c) jednej dostawy rolet wewnętrznych (materiałowych)
oraz żaluzji pionowych wraz z montażem o wartości co najmniej 5.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej
umowy o wartości łącznej, co najmniej 5.000,00 zł netto - w przypadku składania ofert na zadanie nr 3; Uwaga! Jeżeli
Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden dowód potwierdzający należyte wykonanie
dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o ile suma wartości żądanych przez
Zamawiającego dostaw potwierdzających wykonanie dostaw rolet i żaluzji na zadania, na które Wykonawca składa
ofertę, nie przekroczy wartości wskazanej na dowodzie przedstawionym przez Wykonawcę oraz wskazany na dowodzie
zakres dostawy odpowiada łącznym zakresom właściwym dla zadań na które składa ofertę. Przykład: Wykonawca
składając ofertę na zadania nr 1 i 2 może przedstawić jeden dowód potwierdzający należyte wykonanie dostawy, pod
warunkiem że zakres dostawy obejmuje zarówno rolety wewnętrzne i żaluzje i wartość wskazanej dostawy jest nie
mniejsza niż 48.000,00 zł netto. 1.1.1 Na potwierdzenie spełniania ww warunku Zamawiający żąda dołączenia do
oferty wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu oraz z załączeniem dowodów
określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
należycie. 1.1.2 Dowodem, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty są: a) poświadczenie, b) w przypadku
zamówienia na dostawy - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). 1.1.3 W przypadku gdy Zamawiający,
jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów wskazanych w lit. a) i b). 2. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie
(np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1 mogą spełniać wspólnie. 2.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień
publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie
polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu: 2.2.1 pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
2.2.2 jeżeli podmiot udostępniający swoje zasoby będzie brał udział przy realizacji zamówienia oprócz dokumentów
wyszczególnionych w ppkt 2.2.1 składa również dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie
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art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a określone w Rozdz. IV A pkt 2 SIWZ. 3. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń
w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie W zakresie
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wykazu
wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy wykonane, wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań
zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1. Oświadczenie Wykonawcy o okresie na który udziela
gwarancji na dostarczony asortyment od dnia dostawy, złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku nie podania okresu gwarancji, udziela gwarancji na minimalny okres
wymagany przez Zamawiającego tj. 24 miesiące od dnia dostawy, złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do
SIWZ). 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowana cena za asortyment zawiera koszt montażu, złożone na
formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). 4. Oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiot dostawy jest produkowany jako
fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, złożone na
formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). 5. Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy asortyment będący
przedmiotem zamówienia do Zamawiającego na własny koszt, złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
6. Oświadczenie Wykonawcy o tym, że zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdz. II SIWZ,
złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). 7. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany asortyment
odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
8. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia, złożone na formularzu
ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający
wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale, złożone na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do
SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19 40-038 Katowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina
12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19 40-038
Katowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Dostawa i montaż zakupywanego asortymentu nastąpi w terminie: a) do 20.12.2015 r. dla zadania nr 1 b)
10 dni od dnia podpisania umowy dla zadania nr 2, nie później niż do dnia 21.12.2015 r. c) do 09.12.2015 r.
W przypadku realizacji zadania nr 3.
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - zakup rolet dla KMP Rybnik.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załącznikach: 1.1 załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy 1.2 załącznik nr 3 do SIWZ - formularz
cenowy 1.3 załącznik nr 4 do SIWZ - miejsca dostaw. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale. 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min. 24 miesiące od dnia
dostawy. 4. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się
nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający
informuje, że wymiary asortymentu z formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały podane na podstawie
wymiarów okien i w związku z tym zastrzega, iż wymiary rolet/żaluzji, właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą
zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie
ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane w załączniku nr 3 wymiary
służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą
porównywane na etapie badania ofert.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 95
2. Okres gwarancji - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - zakup rolet dla KMP Sosnowiec i żaluzji pionowych KP IV Sosnowiec.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załącznikach: 1.1 załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy 1.2 załącznik nr 3 do SIWZ - formularz
cenowy 1.3 załącznik nr 4 do SIWZ - miejsca dostaw. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale. 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min. 24 miesiące od dnia
dostawy. 4. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się
nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający
informuje, że wymiary asortymentu z formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały podane na podstawie
wymiarów okien i w związku z tym zastrzega, iż wymiary rolet/żaluzji, właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą
zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie
ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane w załączniku nr 3 wymiary
służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą
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porównywane na etapie badania ofert. 8. Dostawa i montaż zakupywanego asortymentu nastąpi w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 21.12.2015 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 39.51.54.40-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 95
2. Okres gwarancji - 5
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - zakup rolet i żaluzji dla KMP Jaworzno.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załącznikach: 1.1 załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy 1.2 załącznik nr 3 do SIWZ - formularz
cenowy 1.3 załącznik nr 4 do SIWZ - miejsca dostaw. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale. 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min. 24 miesiące od dnia
dostawy. 4. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się
nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający
informuje, że wymiary asortymentu z formularza cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały podane na podstawie
wymiarów okien i w związku z tym zastrzega, iż wymiary rolet/żaluzji, właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą
zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie
ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane w załączniku nr 3 wymiary
służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą
porównywane na etapie badania ofert.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 39.51.54.40-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 95
2. Okres gwarancji - 5
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