Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html.

Szczecin: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego
się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji województwa
zachodniopomorskiego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji
Numer ogłoszenia: 129110 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
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: Dostawa fabrycznie nowego
wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do
jednostek policji województwa zachodniopomorskiego oraz Centralnego Biura Śledczego
Policji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa fabrycznie nowego
wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do
jednostek policji województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z harmonogramem
asortymentowo-ilościowo - miejscowym stanowiącym odpowiednio do danej części

załączniki do siwz nr 10.1 - 10.2). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
odpowiednio do danej części załączniki do siwz nr 8.1 - 8.2 3) wielkość i zakres
zamówienia określony zostały w formularzach cenowych odpowiednio do danej części
stanowiących załączniki do siwz 9.1 - 9.2 4) Wszelkie nazwy własne dotyczące sprzętu
zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako przykładowe, co oznacza
możliwość zastosowania sprzętu innych producentów o równoważnych normach,
parametrach, standardach, cechach i właściwościach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.14.13.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio do danej części: Część I - 4 500,00 zł brutto Część II - 1 600,00 zł
brutto 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
08.06.2015r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 3)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do
zamawiającego. 5) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać: a. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6) Zamawiający
dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7) Zamawiający

zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8) W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku
formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie
zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00.
III.2) ZALICZKI
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
o



według oświadczenia wykonawcy

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

dla części I warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, co najmniej jedną główną dostawę. Za dostawę główną dla części I - co
najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie mebli biurowych o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł dla części II - według oświadczenia wykonawcy



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



według oświadczenia wykonawcy

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

według oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ

DOSTARCZYĆ

SPEŁNIANIA

WYKONAWCY

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W
W

CELU

POTWIERDZENIA

POSTĘPOWANIU

ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony i
podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik do siwz nr 1). 2)
Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e cenowe/y (załącznik do siwz nr 9.1 - 9.2)
odpowiednio do części na jaką została złożona oferta. 3) W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca ma dołączyć do oferty dokumenty określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia dla danej części stanowiącymi załączniki do siwz nr 8.1 - 8.2. 4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (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.
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków

zamówienia:

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. Św. 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: 08.06.2015 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl.
Św. 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do siwz nr 8.1.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: meble metalowe.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do siwz nr 8.2.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.13.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.




4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

