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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy fabrycznie 
nowych mebli biurowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych, krzeseł i foteli 
obrotowych, regałów i metalowych szaf ubraniowych bhp oraz szaf kartotekowych odznaczających 
się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu dostawy tj. - I Komisariat Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11, - 
Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obr.Westerplatte 3, - Komenda Powiatowa 
Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19, - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Woj. Polskiego 
2, - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Santocka 36. 2. .Przedmiot zamówienia jest 
podzielony na trzy części tj; część I - meble biurowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowi załącznik do siwz nr 4.1; część II - krzesła i fotele obrotowe, szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do siwz nr 4.2; część III - regały metalowe, szafy ubraniowe BHP 
oraz szafy kartotekowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do siwz nr 
4.3; 3. Szczegółowy harmonogram asortymentowo-ilościowo-czasowy stanowią odpowiednio 
załączniki do siwz nr 5.1, 5.2, 5.3. 4. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1) 
Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej, 
odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć, MEBLE PRZEZNACZONE DO 
DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 2) 
Blaty biurek, stołów, kontenerów oraz wieńce szaf, szafek wykonane z płyty melaminowanej o 
grubości 25 mm, 3) Stelaże, korpusy i półki ( z regulacją wysokości w 3 poziomach) wykonane z 
płyty melaminowanej dwustronnie o grubości 18 mm, 4) Wszystkie krawędzie widoczne i 
niewidoczne występujące w meblach oklejone ABS o grubości 2 mm, 5) Stoły konferencyjne na 
stelażach metalowych i płycinowych, 6) Wysuwane półki na klawiaturę i szuflady na stalowych 
prowadnicach rolkowych 7) Drzwi na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających 8) 
Plecy szafek HDF minimum 3 mm, 9) Wszystkie biurka, stoły, szafki na stelażach płytowych 
wyposażone w ślizgacze PCV, 10) Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe w kolorze satyna, 
montowane 2-punktowo, rozstawie 128 mm, 11) W górnym lewym narożniku blatu wykonać 
przelotki na kable, 12) Tkanina obiciowa musi spełniać europejskie Normy: - EN ISO 1294/2 - 
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odporność na ścieranie min.40 tys. cykli MARTINDALE, - EN ISO 12945/1 - odporność tapicerki 
na piling min.4, - EN 1021/1 trudnozapalność tapicerki - odporność na tlący papieros i płomień 
zapałki. 13) Wszystkie krzesła i fotele obrotowe muszą posiadać atest higieniczny wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny, Wszystkie biurka, krzesła, fotele obrotowe muszą spełniać wymagania 
BHP oraz ergonomii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w 
monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 148, poz.973) 14) Regały magazynowe wykonane w całości z blachy 
malowanej proszkowo o nośności 120 kg każdy, 15) Szafy ubraniowe BHP oraz szafy kartotekowe 
muszą spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.14.11.00-3, 
39.14.13.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1 ). 2. Wypełniony i 
podpisany formularz kalkulacji cenowej odpowiednio do części, na która składana jest oferta 
(załączniki do siwz nr 4.1-4.3 ). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub 
wykonawców lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i 
wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa 
spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być 
złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień 
Publicznych pok. 301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


