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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422629-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Fotele
2017/S 205-422629

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 1) mebli drewnianych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji; 2) siedzisk dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu.
Numer referencyjny: ZP-2380-464,468-112,117/2017

II.1.2) Główny kod CPV
39113100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem
na zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem
na zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw
3. Zamówienie jest podzielone na cztery zadania:
3.1 Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.2 Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników
cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.3 Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.4 Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
4. Asortyment w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu.
5. CPV: 39 11 31 00-8 Fotele; 39 11 20 00-0 krzesła; 39 13 00 00-2 meble biurowe; 39 14 11 00-3 regały; 39 13
21 00-7 szafy aktowe; 39 13 60 00-4 wieszaki; 34 92 8320-7 odbojnice; 44 42 10 00-7 szafy metalowe; 39 14 13
00-5 szafy ubraniowe; 39 14 11 00-3 regały;
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6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy
własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim
samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia
stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o tórej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu
śląskiej Policji
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
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39113100
39112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem
na zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw
3. Zamówienie jest podzielone na cztery zadania:
3.1 Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.2 Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników
cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.3 Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.4 Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
4. Asortyment w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu.
5. CPV: 39 11 31 00-8 Fotele; 39 11 20 00-0 krzesła; 39 13 00 00-2 meble biurowe; 39 14 11 00-3 regały; 39 13
21 00-7 szafy aktowe; 39 13 60 00-4 wieszaki; 34 92 8320-7 odbojnice; 44 42 10 00-7 szafy metalowe; 39 14 13
00-5 szafy ubraniowe; 39 14 11 00-3 regały;
6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy
własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim
samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia
stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o tórej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem
na zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw
3. Zamówienie jest podzielone na cztery zadania:
3.1 Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.2 Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników
cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.3 Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
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3.4 Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
4. Asortyment w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu.
5. CPV: 39 11 31 00-8 Fotele; 39 11 20 00-0 krzesła; 39 13 00 00-2 meble biurowe; 39 14 11 00-3 regały; 39 13
21 00-7 szafy aktowe; 39 13 60 00-4 wieszaki; 34 92 8320-7 odbojnice; 44 42 10 00-7 szafy metalowe; 39 14 13
00-5 szafy ubraniowe; 39 14 11 00-3 regały;
6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy
własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim
samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia
stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o tórej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
44421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem
na zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw
3. Zamówienie jest podzielone na cztery zadania:
3.1 Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.2 Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników
cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.3 Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
3.4 Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji.
4. Asortyment w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu.
5. CPV: 39 11 31 00-8 Fotele; 39 11 20 00-0 krzesła; 39 13 00 00-2 meble biurowe; 39 14 11 00-3 regały; 39 13
21 00-7 szafy aktowe; 39 13 60 00-4 wieszaki; 34 92 8320-7 odbojnice; 44 42 10 00-7 szafy metalowe; 39 14 13
00-5 szafy ubraniowe; 39 14 11 00-3 regały;
6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy
własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna
asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim
samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia
stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o tórej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ 1.Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku
nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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W opinii Zamawiającego poprzednio publikowane ogłoszenia o zamówieniach w zakresie zakupu mebli
zarówno metalowych jak i drewnianych w ramach przetargów nieograniczonych prowadzonych przez Komendę
Wojewódzką Policji w Katowicach spełniają wymogi stawiane w przepisie art. 43 ust. 2 pkt 1. W opinii
Zamawiającego, Wykonawcy zainteresowani złożeniem ofert na przedmiot zamówienia objęty postępowaniem
i w związku z tym śledzący strony internetowe KWP mieli wystarczająco dużo czasu by zapoznać się z
wymaganiami stawianymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w zakresie standardowych
mebli dostępnych na rynku, stanowiących przedmiot zamówienia jak i z warunkami udziału w postępowaniu.
Jednocześnie w ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia nie jest złożony, przygotowanie ofert nie
wymaga dodatkowych nakładów pracy Wykonawców. W opinii Zamawiającego również druga przesłanka
wynikająca z art. 43 ust 2b Pzp tj. „pilność udzielenia zamówienia” jest spełniona.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19,
blok A, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
9 000 PLN dla zadania nr 1
7 000 PLN dla zadania nr 2
2 000 PLN dla zadania nr 3
4 000 PLN dla zadania nr 4
Wadium należy wnieść jak niżej.
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1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.
w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się
umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-464,468-112,117/2017 nr zadania ... i/lub ... .
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 14.11.2017 r. do godziny 12:00 Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu
14.11.2017 r. o godzinie 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
(art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych
na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku
prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a
więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek
Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. Wadium ma zabezpieczać
interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do
oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a
w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5
ustawy PZP, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie,
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma
zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ
5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy prawo zamówień
publicznych.
6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp.
7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium
wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za
wniesione prawidłowo.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

http://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

