
 

 

Ogłoszenie nr 516266-N-2020 z dnia 2020-02-25 r. 
 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej: Zakup i dostawa mebli biurowych na 

potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, krajowy numer 

identyfikacyjny 43102916800000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, 

woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-

mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, 

faks +48817526464. 

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.powiatleczynski.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. 

Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mebli 

biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

Numer referencyjny: IRP.272.4.3.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

3 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: 

dostawy 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych mebli 

biurowych, krzeseł biurowych obrotowych oraz szaf metalowych na potrzeby 

wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w 

Łęcznej, mieszczącego się w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9. 3. Zamawiający zgodnie 

z art. 36aa ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert 

częściowych z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 – dostawa mebli biurowych 

Zadanie 2– dostawa krzeseł biurowych obrotowych Zadanie 3 – dostawa szaf 

metalowych aktowych Szczegółowy zakres dostawy (Opis Przedmiotu 

Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Dostawa przedmiotu 

zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, 

rozładunek, wniesienie, ewentualny montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy. 



 

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

39136000-4 

39132100-7 

39121000-6 

39110000-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 21 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
21 

  



 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie 

w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy 

stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże termin dostawy w 

Formularzu oferty. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa 

minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa 

minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa 

minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez 

Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy. 3. W 

przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z 



udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 4. 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 wykonanie dostawy. Wykonawca winien zawiadomić 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usługi. 5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania 

części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. W 

przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie żaden z 

podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy Pzp. 9. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 



 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z 

otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 



udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

karty katalogowe i specyfikacje techniczne oferowanych mebli. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich 

Wykonawców. 1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2) wraz z kartami 

katalogowymi i specyfikacjami technicznymi oferowanych mebli. 2) Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o 

którym mowa w pkt. 1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty 

wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione 

w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) pozostałe oświadczenia i 

dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) poza dokumentami 

wymienionymi w rozdziale pkt 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, o 

którym mowa w Rozdziale 10 pkt.1 SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 



Nie 

Informacja na temat wadium 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 



Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 



 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 8. Na podstawie i 

w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych 

we wzorze Umowy. 9. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, 

Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. Zmiany umowy nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. Zmiany w umowie mogą być 

dokonywane w przypadku: 1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która 

zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy, 2) zaistnienia siły 

wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, 



których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 

uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: 

wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia 

spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, 3) istotnych 

problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, 

świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały 

odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 4) uzasadnionych przyczyn 

technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania umowy, 5) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru 

dostawy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o 

przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia 

dostawy. 2. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa powyżej, odbywać się będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 4. Jeżeli przed zakończeniem realizacji 

zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w posiadanie interpretacji 

podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów zawartych na podstawie 

niniejszego postępowania, która w sposób nie budzący wątpliwości wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) 

ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, 

do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje 

kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy 

czym ww. możliwość zmiany umowy za zgodą stron nie daje żadnej ze stron 

skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-03-05, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – dostawa mebli biurowych 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa nowych, nieużywanych mebli biurowych, na potrzeby wydziału 

Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Lp. 

Nazwa Ilość 1 Biurko prawe - 2 szt Wymagania: w kształcie litery „L” wyciętym 

zaokrąglonym blatem od strony użytkownika - tył biurka zabudowany częściowo - 

wymiary: wysokość od 75 do 80 cm, szerokość od 137 do 170cm, głębokość 60- 

100 cm, − wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm - grubość blatu od 

17 do 25 mm - ruchoma półka na klawiaturę wykonana z płyty meblowej 

laminowanej o gr. ok. 18 mm, wysuwana na prowadnicach metalowych - półka na 

jednostkę komputerową wykonana z płyty meblowej laminowanej o gr. ok 18 mm - 

posadowione na nóżkach - kolor okleiny sonoma jasna lub szary 2 Biurko lewe - 3 

szt Wymagania: − z w kształcie litery „L” wyciętym zaokrąglonym blatem od 

strony użytkownika - tył biurka zabudowany częściowo - wymiary: wysokość od 

75 do 80 cm, szerokość od 137 do 170cm, głębokość 60- 100 cm, − wykonane z 

płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm - grubość blatu od 17 do 25 mm - 

ruchoma półka na klawiaturę wykonana z płyty meblowej laminowanej o gr. Ok 18 

mm, wysuwana na prowadnicach metalowych - półka na jednostkę komputerową 

wykonana z płyty meblowej laminowanej o gr. ok. 18 mm - posadowione na 

nóżkach - kolor okleiny sonoma jasna lub szary 3 Dostawka półokrągła do biurka 4 

szt Wymagania: − wymiary: wysokość od 75 cm do 80 cm ,szerokość ok. 68cm, 

głębokość ok .40 cm. − noga malowana proszkowo na kolor srebrny(chrom) o 

średnicy ok. 6 cm − wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm - 

wykończone listwą PCV w kolorze płyty o grubości min. 2mm - grubość blatu od 

17 do 25 mm - kolor okleiny sonoma jasna lub szary 4 Kontener z szufladami - 5 

szt Wymagania: - wymiary: wysokość od 75 cm do 80 cm, szerokość od 40 cm do 

46 cm, głębokość od 38 cm do 50 cm. − wykonane z płyty laminowanej o grubości 

ok 18 mm - wykończone listwą PCV w kolorze płyty o grubości min. 2mm - 

grubość blatu od 17 do 25 mm - korpusy szuflad wykonane z płyty meblowej 



laminowanej o grubości ok.12 mm - fronty szuflad wykonane z płyty meblowej 

laminowanej o grubości ok. 16 mm - posadowiony na nóżkach - centralny zamek 

patentowy - uchwyty do szuflad satyna, rozstaw ok. 128 mm - 4 szuflady na 

metalowych, rolkowych prowadnicach - pierwsza szuflada zamykana - kolor 

okleiny sonoma jasna lub szary 5.Szafa dwudrzwiowa z zamkiem na dokumenty - 

10 szt. Wymagania: − wymiary: wysokość od 200 cm do 222 cm, szerokość od 75 

cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 41 cm - korpus wykonany z płyty meblowej 

laminowanej o grubości ok. 18 mm - wieniec wykonany z płyty meblowej 

laminowanej o grubości od 17do 25 mm - wyposażona w zamek patentowy - półki 

4 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej i grubości ok. 18 mm, - odległość 

między półkami ok 33 mm - wykończone listwą PCV w kolorze płyty o grubości 

min. 2mm - posadowiona na nóżkach - kolor okleiny sonoma jasna lub szary 

7.Komoda dwudrzwiowa - 2 szt. Wymagania:- komoda dwudrzwiowa z otwarta 

pierwszą półką − wymiary: wysokość od 114cm do 129 cm, szerokość 80 cm, 

głębokość ok 40 cm − wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm - 

wieniec wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości od 17 do 25mm - 

wykończone listwą PCV w kolorze płyty o grubości min. 2mm - posadowione na 

nóżkach - drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek punktowy - kolor sonoma jasna 

lub szary 8. Wieszak na ubrania ścienny - 4 szt. UWAGA! Wykonawca załączy do 

oferty karty katalogowe i specyfikacje techniczne oferowanych mebli. 1. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko transport, ubezpieczenie na czas 

transportu, rozładunek, wniesienie, ewentualny montaż i ustawienie mebli w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w Wydziale Obsługi Szkół i 

Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. 

Bogdanowicza 9. 2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę mebli 

biurowych obejmujących Zadanie 1 i 2 do samodzielnego montażu. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego w Formularzu oferty czy zapewni bezpłatny montaż 

dostarczonych mebli czy montaż mebli zabezpiecza Zamawiający. 3. Zamawiający 

zastrzega, iż samodzielny montaż mebli nie będzie skutkował utratą/ 

ograniczeniom gwarancji i rękojmi. 4. Dostarczone meble stanowiące przedmiot 

zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, 



pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane 

przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych 

pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie 

naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i 

europejskiego. 5. Meble mają być w jednej kolorystyce i stanowić kompozycyjną 

całość. 6. Zamawiający wymaga aby wszystkie szafy meblowe, kontenerki, 

komody były zamykane na klucz. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot 

zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 

precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub 

pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i 

stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać produkty 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 

ust. 3 ustawy , dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, 

zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać towary 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania 

dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – 



Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 

zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 

równoważność. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39136000-4, 39132100-7, 

39121000-6, 39110000-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zamówienie w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Termin 

dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże termin 

dostawy w Formularzu oferty. 

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2– dostawa krzeseł biurowych obrotowych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 



przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa nowych, nieużywanych krzeseł biurowych obrotowych na potrzeby 

wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w 

Łęcznej. Krzesło biurowe obrotowe - szt.5 Wymagania: - kolor czarny - oparcie i 

siedzisko profilowane, tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i imitacji skóry 

- stałe podłokietniki - podstawa stalowa pięcioramienna chromowana - regulacja 

wysokości UWAGA! Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe i 

specyfikacje techniczne oferowanych mebli. 1. Wykonawca zapewni na własny 

koszt i ryzyko transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, 

ewentualny montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego w Wydziale Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9. 2. Zamawiający 

informuje, iż dopuszcza dostawę mebli biurowych obejmujących Zadanie 1 i 2 do 

samodzielnego montażu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w Formularzu 

oferty czy zapewni bezpłatny montaż dostarczonych mebli czy montaż mebli 

zabezpiecza Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega, iż samodzielny montaż mebli 

nie będzie skutkował utratą/ ograniczeniom gwarancji i rękojmi. 4. Dostarczone 

meble stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, 

najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry 

techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może 

pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób 

trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi 

prawa polskiego i europejskiego. 5. Meble mają być w jednej kolorystyce i 

stanowić kompozycyjną całość. 6. Zamawiający wymaga aby wszystkie szafy 

meblowe, kontenerki, komody były zamykane na klucz. 7. Wykonawca udzieli 

gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie 

znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest 

jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny 



posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy , dopuszcza oferowanie produktów 

równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: 

wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą 

odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od 

konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” 

zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39136000-4, 39132100-7, 

39121000-6, 39110000-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 



 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zamówienie w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Termin 

dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże termin 

dostawy w Formularzu oferty. 

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – dostawa szaf metalowych aktowych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szafa metalowa aktowa szt. 

8 Wymagania: - wymiary: wysokość od 190 cm do 200 cm, szerokość od 90 cm do 

95 cm, głębokość ok. 40 cm. - drzwi skrzydłowe, wyposażone w zamek 

zabezpieczający blokujący drzwi w dwóch punktach - każdy zamek wyposażony w 

dwa klucze - półki z regulacją szt.4 - otwory mocujące półki co 25 mm - nośność 

półki ok. 50 – 60 kg - wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,5 do 0,7 mm - 

powierzchnia zabezpieczona przed korozją pomalowana farbą proszkową - kolor 

korpusu i drzwi szary RAL 7035 - atest PZH - gwarancja min 2 lata UWAGA! 

Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe i specyfikacje techniczne 

oferowanych mebli. 1. Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko transport, 

ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ewentualny montaż i 



ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w 

Wydziale Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w 

Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9. 2. Zamawiający informuje, iż 

dopuszcza dostawę mebli biurowych obejmujących Zadanie 1 i 2 do 

samodzielnego montażu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w Formularzu 

oferty czy zapewni bezpłatny montaż dostarczonych mebli czy montaż mebli 

zabezpiecza Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega, iż samodzielny montaż mebli 

nie będzie skutkował utratą/ ograniczeniom gwarancji i rękojmi. 4. Dostarczone 

meble stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, 

najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry 

techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może 

pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób 

trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi 

prawa polskiego i europejskiego. 5. Meble mają być w jednej kolorystyce i 

stanowić kompozycyjną całość. 6. Zamawiający wymaga aby wszystkie szafy 

meblowe, kontenerki, komody były zamykane na klucz. 7. Wykonawca udzieli 

gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie 

znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest 

jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny 

posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy , dopuszcza oferowanie produktów 

równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: 

wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą 

odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od 

konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” 

zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 



ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39136000-4, 39132100-7, 

39121000-6, 39110000-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zamówienie w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Termin 

dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże termin 

dostawy w Formularzu oferty. 
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