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I. Nazwa i adres Zamawiającego, data publikacji ogłoszenia 

KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU 

adres: ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław, woj. dolnośląskie, 

REGON: 021192049, 

fax.: (71) 372 90 02; strona internetowa: http://ks.azs.wroclaw.pl/ 

e-mail: ksiegowosc@azs.wroclaw.pl 

Osoba wyznaczona do kontaktu – Agnieszka Strońska-Rembisz biuro@arconsulting.com.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w:  

1) Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2020 r. pod nr 766164-N-2020 

2) siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Józefa Mianowskiego 2b na tablicy ogłoszeń i 

na stronie internetowej http://www.gemhotel.pl/ zakładka „przetargi” w dniu 14.12.2020 r. 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843  ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”; 

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2453); 

3) rozporządzenie 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); 

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze 
zm.); 

5) ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 
2019 r. poz. 178). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia inkubatora e-sportu w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia 
Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu”. 

2. Lokalizacja inwestycji: ul. Józefa Mianowskiego 2b, m. Wrocław 026401_1/obręb Zacisze, AM-2, cz. dz. 

Nr 14/2, 14/3. W trakcie budowy. 

Przedmiotem inwestycji jest budynek Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Jest to obiekt niepodpiwniczony o zwartej bryle, z trzema kondygnacjami 
nadziemnymi. Budynek przykryty dachem płaskim. Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 

772,61 m2. 

W budynku zlokalizowano sale konferencyjne wraz z przyległymi pomieszczeniami, pomieszczenia 
biurowe, pomieszczenia wypoczynku, węzły higieniczno – sanitarne i socjalne, a także wentylatornię, 

kotłownię oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

Główne wejście do budynku zlokalizowano od południowo – zachodniej. Nad wejściem planuje się 
daszek. Układ funkcjonalny przebiega następująco: 

- parter- strefa wejściowa z recepcją, sale rozpraw, miejsca spotkań, pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz serwerownia 
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- pierwsze i drugie piętro – kondygnacja pomieszczeń biurowych, sala konferencyjna, pomieszczenia 

do rozmów, pokój relaksu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz 
pomieszczenie techniczne, gospodarcze i wentylatornia, kotłownia. 

Zaprojektowano nowy budynek wolnostojący o wysokości 10,20 m ponad teren urządzony przy 
budynku, przy czym wysokość od istniejącego terenu jest równa 9,99 m. W rzucie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 48,20x 16,95 m. Posiadać on będzie 3 kondygnacje nadziemne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w  części III SIWZ – Opisie Przedmiotu 

Zamówienia – OPZ. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień. 

39100000-3  Meble 

39130000-2 Meble biurowe 

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

39141400-6 Kuchnie do zabudowy 

39141300-5 Szafy 

39141200-4 Blaty 

39141100-3 Regały 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia OPZ. 

7. Zamawiający potwierdzi wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy. 

8. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienie i wspólne 
zestawienie w przyszłości. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć 

ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

9. RÓWNOWAŻNOŚĆ – wyposażenie 

Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 
przewyższające. W przypadku oferowania mebli równoważnych Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić dokładny opis zastosowanych rozwiązań równoważnych w zakresie technologicznym i 

jakościowym wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta i wymiarami. Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty opis rozwiązania równoważnego, z którego w sposób niebudzący żadnych 
wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do 
asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

10. RÓWNOWAŻNOŚĆ – normy 

Ilekroć w treści SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, 
atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty, dokumenty w 
stosunku do nich równoważne. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest 
analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli. 

11. TOLERANCJA 

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie 
przedmiotu zamówienia; tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak 

grubość płyty, przekrój nogi, jej wysokość itp. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia:  

a) Dostawa i montaż wyposażenia: od 01.07.2021 – 20.07.2021 – po zakończeniu robót 
budowlanych, które zaplanowano na 30.06.2021. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wyposażenie meblowe na okres minimum 24 
miesięcy (Uwaga: patrz kryteria oceny ofert!) 

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy. 

 

V. Zamówienia częściowe. 

1. Zamawiający  ze względu na zaprojektowane rozwiązania nie dzieli zamówienia na części. 

2. Ofertę należy składać  na całość przedmiotu zamówienia. 

 

VI. Czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował wykonawców 
o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu technicznego. 

 

VII. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, 

przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz 

klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci 

katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwane jako „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 
51-605 Wrocław; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 2/PN/2020 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Pzp oraz Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym ustawą Pzp oraz Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek, jeśli: 

- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
600.000 zł. 

Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie 
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli 
średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

Dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
przedłożenia dokumentów określonych w rozdziale IX ust. 5 pkt. 3 lit. a SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

- w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie wykonali należycie co 

najmniej dwa zamówienia, które obejmowały wykonanie dostaw z montażem wyposażenia 
meblowego obejmującego min. 100 szt mebli (w tym co najmniej: biurka, krzesła, stoły 
konferencyjne, zabudowa kuchenna meblowa, urządzenia do zabudowy) – każda ze 
wskazanych dostaw. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców, powyższe warunki może spełniać co najmniej jeden z wykonawców. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, 
czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i 
dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego. 

Dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia 
dokumentów określonych w rozdziale IX ust. 5 pkt. 3 lit. b SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, 

powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie go spełniają. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 1. 2)  
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 ustawy 
Pzp. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

1)   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt. 
2 niniejszej SIWZ. 

 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (numeracja zgodna z ustawą Pzp): 
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12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę (numeracja wg ustawy Pzp): 

1) 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 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
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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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z zapisami art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 
powyżej. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania; 

2) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenia, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu, zamieścił informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 powyżej. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 powyżej. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa następujące dokumenty: 
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a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – w celu potwierdzenia podstaw braku wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu 

potwierdzenia podstaw braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego: 

a) próbki materiałowe wykończeń: wszystkich rodzajów mebli; Zamawiający wymaga, aby próbki 
płyt meblowych, stelaży i tapicerek opisane były w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich 
mebli są dedykowane oraz miały rozmiar nie mniejszy niż 20x20 cm; 

b) próbki w postaci gotowych mebli: 
[B6] BIURKO Z BLENDĄ 

[P2] SZAFKA PODBIURKOWA 
[J5] SZAFA AKTOWA 5OH 80 
[K3] KRZESŁO OBROTOWE Z ZAGŁÓWKIEM 
[K10] KRZESŁO DOSTAWNE 

c) katalogi, prospekty lub foldery: wszystkich rodzajów mebli; w celu potwierdzenia spełniania 
podanych w opisie wymogów do każdego rodzaju mebla należy przedstawić co najmniej jeden, 
osobny katalog, na którym będzie przedstawiony proponowany mebel. 

Katalog/prospekt/folder musi zawierać nazwę producenta, nazwę użytego sytemu meblowego, 

symbol oraz zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), 
wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające stwierdzić, czy proponowany mebel spełnia 
wymagania określone w opisie; 

d)  atesty i certyfikaty: wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia atesty i 
certyfikaty; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli 
są dedykowane (nazwa producenta oraz symbol widniejące na ateście / certyfikacie muszą być 

zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę w ofercie). 
 

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca składa następujące dokumenty (dokumenty będą składane na wezwanie 
Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1): 

a) polisa lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). 

Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie 
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli 

średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; 

b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (co najmniej dwa zamówienia, które 
obejmowały wykonanie dostaw z montażem wyposażenia meblowego obejmującego min. 100 
szt mebli (w tym co najmniej: biurka, krzesła, stoły konferencyjne, zabudowa kuchenna 
meblowa, urządzenia do zabudowy)– każda ze wskazanych dostaw) 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument ten powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 1 powyżej, 
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 organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokument ten powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, dostępności 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a  niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, że dokumenty, 

o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a niniejszego rozdziału, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego 
(dokumenty przechowywane 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 skorzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania zapisu rozdziału IX ust. 5 niniejszej SIWZ wobec 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert w przypadku np.: 

− wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona; 
− odrzucenia oferty najwyżej ocenionej; 
− uchylania się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

10. W przypadku, gdy dotyczy – Wykonawca składa wraz z ofertą także zobowiązanie podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca 
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polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W celu oceny, 
czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. W przypadku, wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty i żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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). 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX ust. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 
ofertą; 

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 
żądał wniesienia wadium; 

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego; 

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w 
tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i 
usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 
1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.12.2020 r. do 
godziny 8.30. 

3. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.  

4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 
zł 00/100) . 

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 

110 z póżn. zm.). 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

45 1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank, w tytule przelewu powołując się na nr 
postępowania. 

UWAGA: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty 
potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy 
przedmiotowego postępowania. 

UWAGA: Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku 
bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego 
w terminie j. w.). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 

7. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w Księgowości (parter), ul. 
Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich 

treść ma być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą – art. 85 
ustawy Pzp). 

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać KLUB 
SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, ul. Józefa 
Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław. 

10. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W 

przypadku przełożenia gwarancji niezgodnej z treścią SIWZ lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

13. Zamawiający  zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp (analogicznie ust. 6 niniejszego rozdziału), jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej.  

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz ich uzupełnienia, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp), dla których zastrzeżona jest forma pisemna. 

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

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIAZKU 

SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław, Dział: Księgowość. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: ksiegowosc@azs.wroclaw.pl lub 
biuro@arconsulting.com.pl , a faksem na nr 71 372 90 02. 

6. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazuje wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje skierowane do wszystkich Wykonawców w trakcie 
postępowania, Zamawiający będzie także umieszczał na stronie internetowej: 
http://www.gemhotel.pl/ w zakładce: przetargi. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 9 powyżej. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury i 

dokumentacji jest: Agnieszka Strońska-Rembisz biuro@arconsulting.com.pl. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 
osobisty w swojej siedzibie. 

XII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 

oferowany okres gwarancji i rękojmi, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 
terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą 
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) wypełniony formularz ofertowy – cena z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ 

3)  oświadczenia wymienione w rozdziale IX ust. 1-4 niniejszej SIWZ; 

4) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego 
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium – w przypadku, gdy wadium 
wnoszone jest w pieniądzu. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
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10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

„Oferta na dostawę i montaż wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU”. Nr postępowania 

2/PN/2020. Nie otwierać przed dniem  24.12.2020 r. przed godziną 9.00.” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 
trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" 
AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO WE WROCŁAWIU, ul. Józefa Mianowskiego 2b, 51-605 

Wrocław, Dział: Księgowość w terminie do dnia 24.12.2020 r. do godz. 8.30 i zaadresować zgodnie z 
opisem przedstawionym w rozdziale XIII SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy (art. 
84 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy Pzp). 

4. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego, Sala Gem, I piętro, w dniu 
24.12.2020 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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6. Podczas otwierania ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz kryteriów 
oceny ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.gemhotel.pl/ w zakładce 
„przetargi” informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, kryterium oceny oferty i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1.   Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela określona w 

załączniku nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy- cena gdzie całkowita cena stanowi sumę cen za 
poszczególne elementy dostaw z montażem. 

2.   Tabela w załączniku nr 2 powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem dostaw, które należy wykonać oraz ze 
sposobem ich wykonania. Całość dostaw ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu 
zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ oraz w załącznikach do niej. 

3.   Krótkie opisy pozycji w tabeli w załączniku nr 2 przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i 
nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego 
w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

4.   Wyceniając poszczególne pozycje tabeli, należy odnosić się do umowy, opisu przedmiotu 
zamówienia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów dostaw i zastosowanych 
materiałów, urządzeń.  

5.   Tabela musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

6.  Dostawy muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. Podstawą płatności 
będzie ryczałt za wykonane dostawy, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w 
umowie. 

7.   Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, 

wymagania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru dostaw wycenionych w danej pozycji 
tabeli. 

8.   Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli. 

9.   Wyceniona tabela jest częścią dokumentów stanowiących integralna część umowy. Cena 
ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane dostawy z montażem 
(jeśli dotyczy) objęte tą pozycją. 

10. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, 
transport, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie oraz wykonanie wszelkich czynności jakie 
mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy .  

11. Uważa się, że cena za dostawy, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli, została 
rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów dostaw. 

12. Poszczególne wartości w tabeli należy podawać w wartościach netto. Powinny być one 

podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w tabeli, należy doliczyć podatek VAT oraz 

wskazać cenę brutto. Cenę tak ustaloną należy przenieść do formularza oferty, stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

13. Wszystkie ceny w tabeli należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku 
od towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
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towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; 

Dla celów porównania ofert. Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego 

(obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – P(C) – waga 60 %, 

2) Gwarancja i rękojmia na wyposażenie meblowe – P(G) – waga 40 % 

 

3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min 

x 60 
C of, Bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych 
i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

 

 
 

4. Zasady oceny za kryterium „Gwarancja i rękojmia" –  P(G) - maksymalnie 40 pkt - zostaną 

przyznane w następujący sposób: 

 

Ocena dokonana będzie na podstawie deklarowanego okresu udzielonej gwarancji i rękojmi na 
dostarczone, zamontowane i odebrane wyposażenie meblowe, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie: 

− 0 pkt – za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy 

− 30 pkt - za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy 

− 40 pkt - za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy 

 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące. Maksymalny: 48 miesięcy. W przypadku 
zadeklarowania terminu gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona, jako 
niezgodna z SIWZ.  
Termin liczony będzie od daty podpisania odbioru przedmiotu dostawy bez zastrzeżeń przez Strony. 
W przypadku zadeklarowania terminu gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 miesięcy, Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca zaoferował okres 48 miesięcy i w taki sposób dokona oceny oferty. 
 

6. Ostateczna ocena punktowa: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 

z działania: 

Pi = Pi(C) + Pi(G) 
gdzie: 

Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 
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Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 60 pkt.) 

Pi (G) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja i rękojmia” (nie więcej niż 

40 pkt.) 

7. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie 
punktowej. 

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia należytego umowy oraz dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób 

składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego 
imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie 
wynikają z oferty Wykonawcy. 

3.  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Integralną 
cześć umowy stanowić będą:  

1) dokumentacje projektowe (aranżacja wyposażenia, OPZ) i inne załączniki oraz informacje 
określające przedmiot umowy zawarty w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

2) inne wynikające z zobowiązań wskazanych dla Wykonawcy, a określone w niniejszej SIWZ, 

3) modyfikacje i zmiany wprowadzone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed 
upływem terminu składania ofert oraz wprowadzone do projektu umowy. 

4) Oferta Wykonawcy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego - 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

7.   Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwość przesłania umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego za pośrednictwem operatora pocztowego. Wykonawca zobowiązuje się 
wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. 

8.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z dyspozycją art. 94 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
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XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 45 1090 2402 0000 0001 1450 8382 Santander Bank, z dopiskiem: „Dostawa i 
montaż wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić wolę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 3. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, dokument zabezpieczenia, 
w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winna spełniać nw. wymagania: 

1) Gwarancja (inny dokument) winna zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich 

zobowiązań zgodnie z umową zawarta pomiędzy beneficjentem a zobowiązanym, 
w szczególności: 

a) roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych, 

b)  roszczeń o zapłatę kar umownych 

c) roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego. 

d) roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi  

2) Gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze 
żądanie beneficjenta, 

3) Kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych 

w pkt. 1) powyżej i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania, bez żadnych 
warunków. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 
30% wysokości zabezpieczenia. 

12. Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 
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XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego/Wzór umowy/kontraktu stanowią Część II SIWZ. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw lub usług. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli: 

1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub 

umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na 
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy lub umowy ramowej, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4. 

5. Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 

w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  

6. Zmiana treści umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po 
podpisaniu przez obie Strony.  

7. W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  

8. w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, 
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji 
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości 
wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

9. w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o 

uzgodniony okres; 

10. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 

➢ opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych,  

➢ wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej), 

➢ wydłużenia realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót, 

➢ zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich 

należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców 
lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu 
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umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony 

umowy. 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne; 

11. Zmiany parametrów przedmiotu umowy (wyłącznie na wyższe/lepsze)– z uwagi na postęp 
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z zachowaniem zaoferowanej ceny ofertowej; 

12.  W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający 
dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub 

rachunkowe. 

13.   Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 
do ich dokonania. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki 
ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp  przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W szczególności, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie Pzp, albo w terminie  10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie 
internetowej; 

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
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9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki 

ochrony prawnej. 

 

XXI. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

Załącznikami*) do niniejszej SIWZ są: 

Załącznik nr 1.  Wzór Formularza ofertowego 

Załącznik nr 2.  Wzór Formularza ofertowego - cena 

Załącznik nr 3.  
Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4.  
Wzór oświadczenia z art. 25 a ust. 1 dotyczącego spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5.  Wzór oświadczenia o nieprzynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6.  Wzór wykazu dostaw 

 

*) Są to przykładowe wzory i nie są do obowiązkowego stosowania. Wzory maja ułatwić złożenie oferty. 

Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia 

treści SIWZ. W przedstawionych wzorach, wymagana treść SIWZ, jest zawarta. 


