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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

ul. 3 Maja 17 

87-800 Włocławek 

tel. 54 231 60 80 

NIP: 888-26-92-150 

REGON: 911266951 

2. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: inwestycje@pwsz.wloclawek.pl. 

3. Znak postępowania: G.202-1/19 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 

należy posługiwać się tym znakiem. 

4. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej 

szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk 

Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

we Włocławku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 

Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” wraz z aktami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego wraz  

z aktami wykonawczymi.  

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

dla dostaw.  

 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

mailto:inwestycje@pwsz.wloclawek.pl
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6. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także 

do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców 

w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 190 szt. krzeseł wykładowych  

z blatem do notatek oraz paneli frontowych pierwszego rzędu do auli wykładowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30.  

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 

39100000-3 Meble  

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 

39113100-8 Fotele 

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 

zamówienia.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

8. Zamawiający nie przewiduje  zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, kompletny po instalacji do użycia zgodnie z jego 

przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

10. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu 

zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Zamawiającym. 

11. Osoba do kontaktów w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej ze strony Zamawiającego: Pan 

Tomasz Kuszewski, tel. 606 751 994. 

12. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu krzeseł 

oraz proponowanym terminie odbioru technicznego z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.  

13. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający 

określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter 

wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co 

do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę 

równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
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jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami 

minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 

wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych 

właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp 

należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza 

w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 

Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego  

w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane 

równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzających tę równoważność.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania 

umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI, OKRES 

GWARANCJI 

 

1. Zamawiający przewiduje okres wykonania zamówienia  w terminie od dnia podpisania umowy do 

28 czerwca 2019 roku. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do obiektu przy  

ul. Energetyków 30. Dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu oferowanego przedmiotu 

zamówienia wraz z przeprowadzeniem testu poprawności działania. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia. Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. 

5. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca może zaoferować gwarancję na 

okres dłuższy niż okres wymieniony w pkt. 4 na warunkach określonych w rozdziale XIV pkt 1 

SIWZ. 

6. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań 

zamawiającego zostanie odrzucona. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 

1) Podstawy wykluczenia: 

a) na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy; 
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b) w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. 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 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 

lub 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. Regulacji,  

o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

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

to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji dostaw tożsamych  

z przedmiotem zamówienia tzn., że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem krzeseł wykładowych lub foteli  

o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania 

wymaganej wartości porównywalnej. 

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.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

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 zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5. 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 bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 

23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy mogą łącznie 

wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 2. Natomiast brak podstaw 

wykluczenia wykazuje każdy z podmiotów składających wspólną ofertę odrębnie. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. 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. 

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów 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 może żądać dokumentów określających: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; 

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

4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności tego podmiotu właściwie zrealizuje przedmiot 

zamówienia lub jego część, której te zdolności dotyczą. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 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, o których mowa pkt 2. 

12. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia – nie spełnia na podstawie  dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 

13. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA  
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1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3A oraz 3B do SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący 

wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym  

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca  

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz z złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz 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 usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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 - 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 
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2) odpisu 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 Pzp;  

3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia: 

a) karty katalogowej, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa 

musi zawierać nazwę oferowanego mebla, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie 

proponowanego mebla (oczekiwany rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), 

wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany 

mebel spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, 

b) certyfikatów i atestów  wystawionych przez niezależną jednostkę uprawnioną do 

wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą 

jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 

certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA),  

w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako 

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 

akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie 

budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie 

musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze), 

 klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności oferowanych krzeseł  wg normy PN-EN 

1021-1 oraz PN-EN 1021-2 dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki wystawiona 

przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną 

równoważną, 

 klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg 

kryteriów normy PN-88/B-02855 dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki 

wystawiona przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub 

inną równoważną, 

 badania wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oferowanych 

krzeseł – na poziomie minimum 3 wg normy PN-EN 12727:2004 lub równoważnej; 

 karta katalogowa wzorcowej tapicerki oraz badania wytrzymałościowe tapicerki pod 

kątem ścieralności, potwierdzające wytrzymałość minimum 150 000 cykli w skali 

Martindale lub równoważnej,  

 badanie wytrzymałości pianek na odkształcenia wg normy PN-EN 12727:2004 na min.  

150 000 cykli lub równoważne, wykonane przez niezależną jednostkę certyfikującą, 

  atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny, 

c) w przypadku tkanin tapicerskich fabrycznego próbnika tkanin. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2) powyżej składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2) 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, 



 

Projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia 

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

9 

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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

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.  

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

15. Forma dokumentów: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

Pod pojęciem „oryginał” należy rozumieć papierową wersję dokumentu, natomiast „kopia” to 

papierowa wersja dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się 

„oryginału” w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Nie dopuszcza się „kopii” w postaci kopii dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

17. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
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złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży 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 w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

19. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym 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. 

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

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

Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). W związku z powyższym Zamawiający 

informuje, że do komunikacji w niniejszym postepowaniu należy korzystać z następujących 

sposobów przekazywania informacji: 

1) adres e-mail: inwestycje@pwsz.wloclawek.pl. 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek.  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania są Tomasz Kruszewski oraz Aneta Kręcicka. 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)  

w formie pisemnej.  

5. Wyjaśnienia treści oferty przedkładane są pisemnie w oryginale 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, ze wskazaniem 

numeru postępowania określonego w SIWZ. 

7. 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. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

mailto:inwestycje@pwsz.wloclawek.pl
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dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa pkt. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert 

zmienić SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ udostępnia na stronie internetowej. 

10. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) oświadczenia, o których mowa w SIWZ w Rozdziale VII pkt. 1, 2, 3;  

3) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów w oryginale (wg załącznika nr 6),  

4) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku 

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub 

notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego;  

5) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw (jeśli dotyczy).  
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2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym). Oferta musi być napisana w języku polskim, 

powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie,  

w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych 

bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale 

lub kopii notarialnie potwierdzonej.  

5. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, 

że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak 

jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być 

parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

10. 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). 

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  

niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.  

12. Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana 

do Zamawiającego, opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona  

w następujący sposób:  

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek  

do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy  

ul. Energetyków 30, znak sprawy: G.202-1/19. Nie otwierać przed dniem 29 marca 2019 r. 

godz. 11
00

. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków 

przez Wykonawców. 

13. 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. 
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14. 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 oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

16. 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.  

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;  

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp;  

3) 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 wykonawca uznaje za tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. 

17. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie do składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

niezwłocznie zwróci ofertę. 

18. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta niespełniająca wymagań określonych 

w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.  

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, Kancelaria Uczelni – I piętro - pok. 21. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 r. godz. 10
30

.  

3. Za terminowe złożenie oferty uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym. 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 11
00

 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku - pok. 38. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas 

otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

2. Wykonawca poda cenę łączną za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
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3. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów  

i usług VAT, wg obowiązujących stawek).  

4. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się  

z przedmiotem Zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające 

wpływ na wartość zamówienia.  

5. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać wszystkie 

wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (transport, 

ubezpieczenie, wniesienie do budynku i instalacja oraz cło i inne opłaty związane z ewentualnym 

sprowadzeniem przedmiotu zamówienia z zagranicy). Skutki finansowe jakichkolwiek błędów  

w dokumentacji obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto, za wyjątkiem ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT.  

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów za 

realizację zamówienia. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

a) Cena brutto – 60 pkt 

b) Okres gwarancji jakości – 40 pkt 

 

Cena oferty będzie obliczona wg następującego działania matematycznego: 

  

Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej 

                                                                                         x 60 

Cena ryczałtowa brutto  oferty badanej 

 

Zamawiający informuje,  że wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena zostanie 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania 

liczb. 

 

Kryterium „Okres gwarancji jakości” na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie  

zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji w oparciu o następujący wzór: 
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Gwarancja jakości oferty badanej 

                                                                                                           x 40 

Najwyższa gwarancja jakości spośród złożonych ofert 

 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące i dłuższego niż 60 

miesięcy. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. 

Przy zaoferowaniu okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiona 

wartość 60 miesięcy, zaś do umowy zostanie wprowadzony okres wynikający z oferty.  

W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

oświadcza, że termin gwarancji wynosi 24 miesiące. 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o najwyższą ilość punktów uzyskaną przez zsumowanie punktów 

za cenę oferty oraz termin gwarancji. 

 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania w celu stwierdzenia liczby ofert 

niepodlegających odrzuceniu. W przypadku gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu przetarg zostanie unieważniony. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w treści oferty, oczywiste omyłki rachunkowe 

w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  

w Ustawie, jest zgodna w wymogami SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w formie pisemnej, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem 

art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający może żądać przed 
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zawarciem umowy 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. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

Wykonawca nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Ogólne warunki umowy, istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy zawiera projekt umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Każdemu Wykonawcy, 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 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w dziale VI ustawy 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. 

 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄTA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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), dalej „RODO”, 

informuje, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 43 52, www.pwsz.wloclawek.pl,  

e-mail: kancelaria@pwsz.wloclawek.pl; 
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2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@pwsz.wloclawek.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie (znak postępowania: G.202-1/19); 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Państwa 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 lub przez okres 3 lat 

od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
1
; 

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
2
;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Państwu: 

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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1, 1A –  Opis przedmiotu zamówienia / Szkic poglądowy auli wykładowej 

Załącznik nr 2  –  Formularz oferty   

Załącznik nr 3A –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3B –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 –  Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 6 –  Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 7 –  Projekt umowy 

 

                                                           
1
 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. 
2
 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa i montaż krzeseł 

wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku przy ul. Energetyków 30. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

następujących czynności:  

1) dostawy i montażu 190 sztuk krzeseł wykładowych  na stałe przykręcanych do podłoża oraz 

paneli frontowych pierwszego rzędu do wskazanego pomieszczenia budynku PWSZ we 

Włocławku przy ul. Energetyków 30; 

2) uzgodnienia koloru tapicerki krzeseł oraz elementów drewnianych (wg wzorników 

dostarczonych przez Wykonawcę) i innych cech charakterystycznych, 

3) ustalenia dokładnego harmonogramu realizacji zamówienia,  

3. Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia przy 

udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje osobę do kontaktów - 

Tomasz Kruszewski – tel. 606 751 994. 

4. Zamawiający zastrzega sobie minimalne niedoszacowanie wymiarów co spowodowane jest 

trwającymi jeszcze pracami budowlanymi. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu 

powinien dokonać własnych pomiarów w celu właściwego rozlokowania krzeseł i paneli 

frontowych pierwszego rzędu. 

5. Rozkład i sposób zamontowania krzeseł musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm,  

a w szczególności §261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75  

z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). Krzesła powinny być dopuszczone do użytkowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Miejsce i sposób montażu krzeseł (montowanych na stałe do podłoża): 

1) aula wykładowa dzielona ścianą przesuwną (składaną) na dwie mniejsze niezależne aule (aula 

nr 1 i aula nr 2). Szerokość auli wykładowej – 10 metrów;  

2) aula nr 1: powierzchnia z 10 podestami o wymiarach: głębokość 85 cm, wysokość stopnia 15 

cm – 10 rzędów x 12 krzeseł = 120 krzeseł z pulpitem mocowanym do oparcia (ostatni rząd 

bez pulpitu) oraz panel frontowy pierwszego rzędu z pulpitami; 

3) aula nr 2: powierzchnia płaska – 5 rzędów x 12 krzeseł + 1 rząd x 10 krzeseł = 70 krzeseł  

z pulpitem mocowanym do oparcia (ostatni rząd bez pulpitu) oraz panel frontowy pierwszego 

rzędu dla 10 szt. krzeseł i 2 szt. krzeseł w drugim rzędzie; 

4) krzesła montowane symetrycznie w linii prostej tj. krzesło za krzesłem - załącznik nr 1A 

stanowi szkic poglądowy auli wykładowej wskazującej miejsca montażu krzeseł. 

7. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące krzeseł wykładowych. Wykonawcy 

mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 

przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku 

oferowania krzeseł równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz 

nazwą producenta. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych krzeseł 

wykładowych i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy 

wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

8. Wymagania dotyczące krzeseł wykładowych z blatem: 
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1) Wymiary krzesła: głębokość krzesła po złożeniu siedziska maksymalnie 40 cm. Krzesło 

połączone z kolejnym wspólną konstrukcją. Moduł krzesła od 50cm do 60cm. Wysokość 

całkowita krzesła dostosowana do miejsca montażu (podest - aula nr 1 / powierzchnia płaska – 

aula nr 2). Wymiar ostateczny modułu należy ustalić na podstawie pomiaru auli z natury. 

Obciążenie min. 120 kg.  

2) Konstrukcja nośna: wykonana z zamkniętych profili metalowych min. 30x40x2 mm, 

malowana proszkowo w wybranym kolorze 7016 z palety RAL. Stopa krzesła wykonana  

w sposób estetyczny z płaskownika. Wymaga się niewidocznych spawów łączących stopę  

z nogą krzesła. 

3) Siedzisko: sklejka bukowa o gr. min. 18 mm pokryta pianką o grubości min. 50 mm, 

formowaną w technologii wtrysku do formy lub wylewaną, tapicerowane trudnopalną tkaniną. 

Nie dopuszcza się stosowania pianek ciętych z bloku lub tzw. nakładek tapicerskich. Od spodu 

siedziska tzw. sklejka osłonowa bukowa o grubości min. 8 mm barwiona, malowana lakierem 

PU, perforowana na całej powierzchni w celu poprawienia właściwości akustycznych krzesła. 

4) Oparcie: tylna część oparcia – tzw. osłona wykonana ze sklejki bukowej ergonomicznie 

profilowanej (giętej), wykonanej z jednego elementu o grubości min. 12 mm, barwionej, 

malowana lakierem PU. Formatka oparcia musi posiadać podwójne profilowanie wertykalne  

z czego jedno w części lędźwiowej kręgosłupa. 

Przednia część oparcia tzw. wkładki tapicerskie pokryte pianką o grubości min. 30 mm 

formowaną w technologii wtrysku do formy lub wylewaną, tapicerowane trudnopalną tkaniną. 

Nie dopuszcza się stosowania pianek ciętych z bloku lub tzw. nakładek tapicerskich. Pianka 

oparcia wraz z profilowaniem nie może być klejona, lecz występować w jednym bloku. 

5) Podłokietniki: wykonane z jednego elementu sklejkowego min. 50x20 mm, barwionego, 

malowanego lakierem, giętego w dwóch miejscach do kształtu litery „C”, przy czym górna 

część jest dłuższa od dolnej. Na głębokości oparcia dopuszcza się, aby podłokietnik był 

węższy niż w przestrzeni użytkowej.  

6) Pulpity do pisania - kasetowe: kaseta wykonana ze sklejki bukowej wraz z wyciąganym  

z niej pulpitem o grubości  min. 10 mm. Kształt kasety dostosowany do kształtu oparcia. 

Jedyne szczeliny jakie się dopuszcza to szczeliny technologiczne. Całość barwiona, malowana 

lakierem. W ostatnich rzędach brak pulpitów. 

7) Panel frontowy – wykonany ze sklejki bukowej o grubości min. 18 mm barwionej, 

montowany na konstrukcji metalowej na całej długości pierwszych rzędów z pulpitami 

kasetowymi montowanymi w osi krzesła przed którym stoi. Konstrukcja metalowa malowana 

proszkowo w wybranym kolorze 7016 z palety RAL. Wykonany z jednego elementu sklejki 

giętego analogicznie do gięcia występującego w krześle w celu zachowania spójności 

rozwiązania. 

8) Mechanizm składania siedziska: grawitacyjny jako przeciwwaga z elementu stalowego, 

zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniające pewne i ciche działanie. Element 

przeciwwagi musi być ukryty wewnątrz siedziska. Nie akceptuje się systemów składania 

siedziska tzw. sprężynowych. 

9) Tapicerka: tkanina do krzeseł audytoryjnych, skład materiałowy 100% poliester, gramatura 

min. 300 g/m2, ścieralność tkaniny min. 150 000 cykli w skali Martindale. Tapicerka 

charakteryzująca się odpornością na zabrudzenia. 

9. Wymagane atesty i certyfikaty: 

1) klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności oferowanych krzeseł  wg normy PN-EN 1021-1 

oraz PN-EN 1021-2 dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki wystawiona przez niezależną 

jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną; 
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2) klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów 

normy PN-88/B-02855 dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki wystawiona przez 

niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną; 

3) badania wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oferowanych krzeseł – na 

poziomie minimum 3 wg normy PN-EN 12727:2004 lub równoważnej;  

4) karta katalogowa wzorcowej tapicerki oraz badania wytrzymałościowe tapicerki pod kątem 

ścieralności, potwierdzające wytrzymałość minimum 150 000 cykli w skali Martindale lub 

równoważnej;  

5) badanie wytrzymałości pianek na odkształcenia wg normy PN-EN 12727:2004 na min.  

150 000 cykli lub równoważne, wykonane przez niezależną jednostkę certyfikującą;  

6) atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny. 

10. Warunki gwarancyjne i serwisowe: 

a) minimum 24 m-ce gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty 

bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi usterka powodująca konieczność dostarczenia 

przedmiotu umowy do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane  

z tym koszty, 

c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi wraz  

z dostawą krzeseł do siedziby Zamawiającego. 

11. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia: 

a) elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych czy mdf, 

b) pianek wykrawanych z bloku, 

c) materiałów tapicerskich o innym składzie niż podany, dopuszcza się tolerancję składu +/- 5%. 

12. Wymagania  dotyczące  zagospodarowania  odpadów:  odpady  winny  zostać zagospodarowane  

przez  Wykonawcę  zgodnie  z  ustawą  o odpadach z  dnia  14.12.2012  r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 

ze zm.). 

13. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać odrębnej 

wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają znajdować się krzesła i przeprowadzić we własnym 

zakresie niezbędne pomiary, również dla potrzeb transportu. Szczegóły dotyczące terminu  

i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu umowy. Wymiary ostateczne 

krzesła i modułów rzędowych należy ustalić na podstawie pomiaru pomieszczenia z natury. 

Wykonawcy powinni zapoznać się z warunkami montażu krzeseł do warstw posadzkowych. 

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach, w których mają znajdować się krzesła występuje 

posadzka o grubości ok. 37 cm, w skład której wchodzą: wykładzina dywanowa ok. 5mm / 

samopoziomująca warstwa szpachlowa ok. 4mm / podkład posadzkowy cementowy zbrojony 

siatką stalową ok. 5 cm / folia PE / styropian 15cm / izolacja przeciw wilgociowa / podbudowa 

podłogi z betonu 15cm. 
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G.202-1/19  

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż krzeseł 

wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30” 

 

1. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

adres siedziby Wykonawcy: …………………………………………………………………………….. 

NIP
 
/PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 

KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………………. 

numer telefonu : ………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….. 

upełnomocniony przedstawiciel: ………………………………………………………………………

  

2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy: 

2.1.  wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę ryczałtową:   

netto ……………… słownie: ……………………………………………………………………… 

podatek VAT w stawce obowiązującej ........%, tj. …………… zł, słownie …………..………….. 

brutto ……………… słownie: …………………….……..........…………………………………... 

2.2. udzielamy gwarancji jakości na okres …………… miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od 

daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.   

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania zamówienia osobą odpowiedzialną za nadzór nad 

realizacją umowy będzie  ……………………………….., tel. …………., e-mail: ……………. . 

7. Zgłoszenia awarii będą dokonywane elektronicznie na adres e-mail ………………………………  

8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia – 30 dniowy termin 

płatności, licząc od daty otrzymania faktury i protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………………………. 

(część zamówienia i dane proponowanych podwykonawców) 

10. Wykonawca jest: (proszę odpowiednie zaznaczyć)* 

1) mikroprzedsiębiorstwem    

2) małym przedsiębiorstwem    

3) średnim przedsiębiorstwem    

11. Oświadczamy, iż w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór naszej oferty (proszę zaznaczyć 

właściwe) 
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

 będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –  

w następującym zakresie: 

…………………………..…………………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………..…………………………… 

(należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT) 

12. Zastrzegamy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ................................................................... 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenie 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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

14. Oferta niniejsza zawiera ……. kolejno ponumerowanych stron.  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

 

 

 

….........................., dnia …................. 

 

 

 

               .......................................................................... 

              podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia  mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR; 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR; 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 3A do SIWZ 

 

...................................................... 
 Pieczęć Wykonawcy 

 
 
Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................... 

 

Numer telefonu .......................................................................................................... 

 
e-mail   .................................................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż krzeseł 

wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku przy ul. Energetyków 30, oświadczam co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp. 

 
….........................., dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…........................., dnia ….................  

…………………………………………………………… 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasobach powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…........................, dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

 (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . 

 

…..........................., dnia ….................  

 
………………………………………………………….. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…..............................., dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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Załącznik Nr 3B do SIWZ 

 

 

...................................................... 
 Pieczęć Wykonawcy 

 

 
Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................... 

 

Numer telefonu .................................................................................................... 

 
e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż krzeseł 

wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku przy ul. Energetyków 30, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w rozdziale VI  punkt 2 SIWZ. 

 

 
….........................., dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdziale VI punkt 2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………........................................ w następującym zakresie: ............................. 

...............…………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
…........................., dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…..............................., dnia ….................  

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

……………………………                                                           
         Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp 

 

dotyczące przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej 
 

 

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż 

krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 

   

 

oświadczamy, że:  

 

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu* 

 

2. należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w przedmiotowym postępowaniu .......................................................................... W załączeniu 

przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na 

zakłócenie konkurencji* 

 

 

 

….........................., dnia ….................  

 

 

 

…………………………………………………………. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

*)   niepotrzebne skreślić  
 

UWAGA! 

Oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji 

przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 

 



 

Projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia 

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

28 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

.................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli 

wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30”  

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz dostaw wykonanych, bądź 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną 

dostawę wraz z montażem krzeseł wykładowych lub foteli o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł 

brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Lp. 

Przedmiot dostawy  

(nazwa  

i zakres usługi) 

Termin  

wykonywania 

dostawy 

(od…… do...…) 

Nazwa podmiotu, na rzecz 

którego dostawa została 

wykonana 

Wartość brutto 

zamówienia w zł 

 
    

     

 

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

....................................., dn. ............................ 

  
 

  .....................……….……………………….  
  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

………………………………………………… 
 (Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku  

na: Dostawę i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30, my: 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając  

w imieniu ………………………………………………………….  

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)  

z siedzibą w ………………………. ……………………. 

(wpisać adres podmiotu udostępniającego)  

zobowiązujemy się do udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w ……………, 

zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) ……………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia 

mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

 

 

………………………………………….. ……………………………………………………. 

        (miejscowość i data)       (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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          Załącznik nr 7 do SIWZ 

G.202-1/19 

projekt 

Umowa Nr ......../19 

na: 

Dostawę i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 

 

W dniu ………………………… we Włocławku między 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17, NIP 888-

26-92-150 zwaną  dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

a 

Firmą: ………………………… z siedzibą w ………………………………, zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:   

……………………. -  …………………………………………………………………………, 

w wyniku rozstrzygniętego w dniu …………………….. r. przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli 

wykładowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30.  

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu 190 sztuk 

krzeseł oraz dwóch rzędów paneli frontowych. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności załącznikiem  

nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

4.  Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej 

szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych 

i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w 

infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i możliwości do 

pełnej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie montażu.  

2. Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszego zamówienia dostarczy krzesła wykładowe 

fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nie noszące śladów uszkodzeń lub użytkowania. W 

przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy wyposażenia nie spełniają powyższych 

wymogów,  Zamawiający odmówi odbioru, nie zezwalając na montaż, wskazując równocześnie w 
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formie pisemnej przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy termin dostarczenia towaru wolnego 

od wad, po czym procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zamontowane krzesła wykładowe są dopuszczone do użytku, 

posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniają wszelkie wymogi norm 

określone obowiązującym prawem. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób montażu spełnia normy w zakresie bezpieczeństwa osób  

i mienia, w szczególności p.poż.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z formularzem ofertowym za 

kwotę wynagrodzenia netto: ………… złotych,  plus należny podatek VAT 23% w kwocie: 

……… zł złotych, ogółem wynagrodzenia brutto: ………. złotych, mające charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego, maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu. 

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w § 3 ust. 1, zawiera całkowity koszt 

realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

niezbędne do jego wykonania, w tym koszty transportu, montażu, serwisu, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem, na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 dni od doręczenia faktury 

Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu umowy nie zawierającego zastrzeżeń, 

co do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia usterek w wykonaniu przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, ujętych w protokole odbioru końcowego, podstawą do wystawienia 

faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu w sprawie stwierdzenia usunięcia usterek. 

 

§ 4 

Termin dostawy przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 28 czerwca 2019 r. 

2. W/w termin jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach 

określonych w umowie.  

§ 5 

Odbiór techniczny przedmiotu umowy 

1. Przed realizacją Wykonawca winien dokonać pomiarów i uzgodnienia kolorystyki  

z użytkownikiem (przedstawicielem Zamawiającego).  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 oraz proponowanym terminie odbioru technicznego z minimum 

5 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Miejscem dostarczenia i montażu oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: sala audytoryjna 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30. 

4. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony najpóźniej w terminie do 5 dni od daty dostarczenia  

i montażu krzeseł wykładowych.  

5. W przypadku gdyby na etapie odbioru przedmiotu umowy ujawniły się wady krzeseł wykładowych 

lub montażu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do usunięcia ujawnionych 
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wad,  

z zagrożeniem, że w razie nie usunięcia wad odstąpi od umowy – o ile wady będą istotne, lub 

obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy w odpowiednim stosunku – o ile wady będą nieistotne. 

6. Protokół odbioru technicznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Za odbiór strony uznają podpisanie przez 

uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru bez uwag.  

7. Odbioru technicznego zamontowanych krzeseł wykładowych dokona przedstawiciel 

Zamawiającego w obecności, przedstawiciela Wykonawcy.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

realizacji przedmiotu umowy.  

9. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas wnoszenia i montażu przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. 

Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie tych wad lub szkód przez 

Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.  

10. Wykonawca odpowiada za dostarczony przez siebie przedmiot umowy do czasu jego odbioru przez 

Zamawiającego.  

§ 6 

Obowiązki i odpowiedzialność Stron  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z najwyższymi 

standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy.  

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie krzeseł wykładowych podczas ich 

montażu, chyba że wykaże, że do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi wraz z dostawą 

krzeseł wykładowych do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia ……. miesięcznej gwarancji 

(zgodnie z wyborem wykonawcy wpisanym w formularzu ofertowym). 

2. Udzielenie niniejszej gwarancji należy rozumieć jako zobowiązanie się Wykonawcy do 

zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania przedmiotu umowy przez okres wskazany w ust. 1. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia,  

tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.  

4. W przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia 

(zgłoszenia) usterki do dnia odebrania sprawnego przedmiotu umowy. 

5.  Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie  

i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy.  

6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad,  

w terminie do 14 dni od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres………………………………. W szczególnych przypadkach 

termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec przedłużeniu. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę – 

maksymalnie 2 dni. W przypadku trzech napraw tego samego elementu lub usterek tego samego 
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typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy, liczba ta 

nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia i zamontowania niezbędnych części 

zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia 

naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 na swój koszt i ryzyko. 

8. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi usterka powodująca konieczność dostarczenia 

przedmiotu umowy do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym 

koszty. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w §1  

bez udziału / z udziałem Podwykonawcy ……………………………………… za działania lub 

zaniechania którego ponosi pełną odpowiedzialność.*  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy 

o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą) a także między podwykonawcą 

a dalszym podwykonawcą. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy. 

3.  Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy 

podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:  

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni, 

b)  jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania Wykonawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,  

c) jeżeli Wykonawca pomimo dwukrotnego ukarania karą, o której mowa w § 10 ust. 1 nie 

wypełnia należycie swych obowiązków,  

d) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

e) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom oferty i niniejszej 

umowy.  

2. W wypadku wskazanym w ust. 1 strony dokonają rozliczenia za czynności wykonane w terminie 

30 dni od daty rozwiązania umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), b), c) i e) jest skuteczne, jeżeli 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy w terminie 10 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności upoważniających go do 

odstąpienia od umowy.  

§10 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w terminowej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.  

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

3. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego  prawa do 

żądania kar umownych, należnych w myśl umowy przed lub w związku z odstąpieniem od umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia ewentualnych kar z należnego mu 

wynagrodzenia.  

§ 11 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawuje: 

………………………………, e-mail: ………………….., tel: ……………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawuje: 

……………………………, e-mail: ………………….., tel: …………………………….. 

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację 

Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego 

poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między 

dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń 

związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli. 

 

§ 12 

Inne postanowienia 

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

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 

niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku np. braku 

przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy i montażu oraz inne niezawinione przez 

Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, np. pożar, zalanie itp.; 

2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy, 

zmiany technologii lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia bądź jego elementów;  

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług i podatku akcyzowym, w takim 

przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmienia się wynagrodzenie brutto;  
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4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego;  

5) zmiany wywołane siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

6) przesłanki określone w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.   

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których nie da się rozstrzygnąć 

polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:  

1) załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa mają zastosowanie w przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom 


