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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
mebli biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO, numer 
postępowania 30/Ckt/08/UM”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy 
 z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeśli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857, 
strona internetowa: www.policja.gov.pl 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym 
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod 
adresem: www.policja.gov.pl 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 
91c ustawy Pzp. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1) Zadanie A  – mebli biurowych , szczegółowy wykaz mebli biurowych wraz z 
opisem ich wykonania zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 

2)  Zadanie B  – foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO, szczegółowy 
wykaz krzeseł, foteli wraz z opisem ich wykonania zawiera Załącznik nr 2  
do niniejszej SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień 
kodem: (CPV:  36121000-5, 36111420-2). 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na kaŜde zadanie 
oddzielnie. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 
Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie 
informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom.  
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6. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  
 
dla Zadania A:  asortyment z pozycji 1 - 40 szt., poz. 2 - 20 szt., poz. 3 – 1 szt.,  
poz. 6 – 20 szt. , poz. 10 – 10 szt., poz. 13 – 20 szt., poz. 15 – 5 szt.,  
poz. 16 – 30 szt. w terminie 14 dni od daty podpisania umowy . Pozostała ilość 
asortymentu z pozycji 1 - 160 szt., poz. 2 - 100 szt., poz. 6 – 80 szt.,  
poz. 10 – 15 szt., poz. 13 – 60 szt., poz. 15 – 15 szt., poz. 16 – 60 szt., oraz 
asortyment z pozycji 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17 w terminie do 30 października 
2008 roku . 
 
dla Zadania B:  asortyment z pozycji 1, 2 i 3 w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy . Pozostały asortyment z pozycji 4 i 5 w terminie do 30 czerwca 2008 
roku.  

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu  
na podstawie art. 24 ustawy Pzp.  

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa 
w ust. 1 na podstawie złoŜonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie 
złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego 
potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII 
SIWZ. 
2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 
2.3. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń  
i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać,  
Ŝe zostały spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie  
art. 24 ustawy Pzp. 
 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w  postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) Wykonawca musi złoŜyć 
następujące oświadczenia lub dokumenty: 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o treści 
zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
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wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – 
wystawiony(e) nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3. wykaz min. 3 dostaw  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie odpowiadającym całości 
przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 150000,00 zł kaŜda (dla zadania A)  
i 20000,00 zł. kaŜda (dla zadania B), wraz z dokumentami potwierdzającymi,  
Ŝe dostawy podane w wykazie zostały wykonane naleŜycie 
Ponadto Wykonawca musi złoŜyć:  
4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  (o treści zgodnej ze wzorem 

określonym w załączniku nr 4 do SIWZ). 
5. Wypełnioną specyfikację ilościowo-cenową, której wzór stanowi załącznik nr 5  

do SIWZ, na potwierdzenie, iŜ oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – dotyczy zadania A. 

6. Wypełnioną specyfikację ilościowo-cenową, której wzór stanowi załącznik nr 5  
do SIWZ, na potwierdzenie, iŜ oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – dotyczy zadania B. 

 
Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być 
dokonywane przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie  
z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI 

ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
ORAZ DOKUMENTÓW: 

1.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się  
z Wykonawcami są: 
- w sprawach merytorycznych – Waldemar Choiński (022) 601 15 66 
- w sprawach formalnych – Urszula Morawska tel.(022) 601 17 64 
2. Zamawiający urzęduje w dniach tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 
do 16.15 (z wyłączeniem świąt państwowych). 
3. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem przetargowym strony 
przekazują pisemnie, przy czym Wykonawca kieruje swoją korespondencję na adres 
Zamawiającego, tj. 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38.  
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4. Treść pytań zgłoszonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych 
przez Zamawiającego, a takŜe modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego  
do SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej www.policja.gov.pl. 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
2. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w trwałej  

i czytelnej technice. 
4. Zamawiający zaleca, by kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami  

do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami 
była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację oraz 
uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

5. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów).  

6. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią 
oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień 
wobec Zamawiającego, a złoŜona przez nich oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 
a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą 

dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące 
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed zawarciem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi 
oddzielnie udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez 
złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 
pkt 4 ustawy Pzp) oraz pkt 2, 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców  
do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich 
łączny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie, a takŜe ich łączną 
sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez 
złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22  
ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp) oraz pkt 3 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem, 
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g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się  
na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane 
dotyczące pełnomocnika.  

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym  
w rozdziale VIII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty. 

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie 
później niŜ w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym). 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Ofertę pisemną wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami  
i dokumentami  naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
2. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

Wydział Zamówień Publicznych 
Biura Finansów  

Komendy  Głównej Policji  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  

 
Oferta do przetarg nr 30/Ckt/08 /UM 

nie otwierać przed godz. 1 1:00 dnia 14.03.2008 r. 
 
3. Ofertę pisemną naleŜy złoŜyć do dnia 14.03.2008 r. do godz. 10.30  w Biurze 
Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel.  
0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
4. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie 
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert  
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
5. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 14.03.2008 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38. 
 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O 

WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 
1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,  
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3. a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty dostawy  
tj. załadunku, transportu, rozładunku do wskazanego miejsca na terenie Warszawy,  
a takŜe inne opłaty i podatki, koszty opakowania itp. 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 
 
1. Zamawiający dokona oceny według poniŜszych kryteriów jedynie tych ofert, które 
będą spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszej SIWZ. 
 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
  
Lp.  Nazwa kryterium  Waga [%]  Sposób oceny  

 
1.  Cena danego zadania (C)  100 minimalizacja 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium 
dla kaŜdego zadania oddzielnie. Oferta, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów 
zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.  

Kryterium „Cena danego  zadania C” zostanie obliczone wg wzoru na 
minimalizację: 
C = (cena oferowana minimalna / cena oferowana badana) x waga kryterium 
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego 
wszystkich warunków określonych w załączniku nr 1 (Zadanie A) i/lub załączniku  
nr 2, (Zadanie B), spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp. 
 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana  
za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
a wartość złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego 
spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument 
wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający Ŝądać będzie przed zawarciem umowy 
przedłoŜenia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących 
wspólnie. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
  
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na warunkach określonych w 
załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, stanowiącym projekt umowy. 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ww. ustawy. 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną 
czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe 
przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie protestu. 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu naleŜy 
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest  
do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru 
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej). 
 
 
 
Załączniki 6 na 15 stronach 
Załącznik nr 1 – wykaz mebli biurowych wraz z opisem ich wykonania  
Załącznik nr 2 – wykaz krzeseł, foteli wraz z opisem ich wykonania  
Załącznik nr 3, 3a, 3b – Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy Pzp  
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 5 - Specyfikacja ilościowo-cenowa  
Załącznik nr 6 – Projekt umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spr. nr 30/Ckt/08/UM – dostawa: Zadanie A - mebli biurowych, Zadanie B - foteli, krzeseł 
obrotowych i krzeseł typu ISO 

9 

    Załącznik nr 1 do SIWZ  

Spr. Nr 30/Ckt/08/UM 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
(w szt.) 

1 

Biurko dwuszafkowe  o wymiarach 140 x 70, wysokość 75 cm, z przodu 
panel maskujący prosty (3/4 wysokości biurka).Szafki rozmieszczone 
symetrycznie po bokach. Z prawej szafka z półką i drzwiami zamykana na 
klucz, druga z lewej strony 3-szufladowa z centralnym zamkiem. Szuflady na 
¾ wysokości biurka, ¼ zajmuje półka i cokół (dotyczy to równieŜ szafki z 
drzwiami). Cokół wysokości około 8 cm. Szuflady na rolkach. Szerokość 
wewnętrzna szuflad 30 cm. Blat posiada z czterech stron  wypust nad 
konstrukcją biurka: 2 cm ze szczytów i 4 cm przód i tył biurka. 

200 

2 

Biurko komputerowe  o wymiarach 140 x 75, wysokość 75 cm, z wysuwaną 
półką na klawiaturę na metalowych prowadnicach. Z lewej strony biurka – 
półka otwarta na komputer PC, szerokość wewnętrzna 25 cm. Cokół 
wysokości około 8 cm. Z prawej strony szuflada i szafka z półką zamykana na 
klucz. Szerokość zewnętrzna szuflady i szafki 40 cm. Biurko z panelem 
maskującym prostym na około 3/4 wysokości biurka.   

120 
 

3 

Biurko komputerowe naroŜne posiada blat o długości ramion 
(przyprostokątnych) 100 x 100 cm, trzeci bok (przeciwprostokątny) nie tworzy 
linii prostej, lecz lekko wyprofilowany do miejsca osoby korzystającej (zatem 
głębokość biurka wynosi około 70 cm.).  Biurko posiada wysokość 75 cm, 
wysuwaną półkę na klawiaturę na metalowych prowadnicach.  
Z lewej strony biurka – półka otwarta na komputer PC, szerokość wewnętrzna 
półki 25 cm, Biurko w kolorze buku . 

1 
 

4 
Fotel wyściełany (tapicerowany) do ławy, poręcze drewniane w kolorze 
drzewa wiśni, tapicerka w kolorze melanŜu brązu z beŜem. Szerokość 
siedziska 48 - 52 cm, głębokość siedziska 50 - 55 cm. 

20 
 

5 
Kontener z drzwiami  o wymiarach 42 cm szer. x 54 cm głęb. x 60 cm 
wysokość, z półką na  ½ wysokości, zamykany na klucz. Podstawa 
samojezdna. 

40 

6 
Kontener z szufladami  o wymiarach 42 cm szer. x 54 cm głęb. x 60 cm 
wysokość, trzy szuflady + szuflada piórnik, zamykane na klucz. Podstawa 
samojezdna. 

100 

7 
Krzesło wyściełane na stelaŜu drewnianym w kolorze wiśni, wysokość  
90 -95 cm, szerokość siedziska 42 - 45 cm, głębokość siedziska 46 -50 cm, 
oparcie i siedzisko tapicerowane. Tapicerka w kolorze melanŜu brązu z beŜem 

76 

8 

Regał biblioteczny (otwarty) o wymiarach 90 szer. x 30 gł. x 190 cm wys., 
otwarty z przodu, tylna ściana zamknięta w kolorze regału. Regał posiada 5 
półek na segregatory A-4, w tym 4 półki z moŜliwością regulacji, mocowania 
boczne ścian regałów. Regał posiada cokół około 8 cm. 

8 

9 

Stanowisko komputerowe  o wymiarach 90 cm dł. x 65 cm szer. x 75 cm 
wysokość, z wysuwaną półką na klawiaturę na metalowych prowadnicach. 
Nadstawka na monitor o wymiarach 90 cm dł. x 30 cm szer. i 20 cm 
wysokości. Półka otwarta na komputer PC, szerokość wewnętrzna 25 cm. 
Cokół wysokości około 8 cm. Biurko z panelem maskującym prostym na około 
3/4 wysokości biurka. 

150 

10 

Stolik okolicznościowy owalny o wymiarach 80 cm dł. x 50 cm szer. x  
60 cm wysokość, część przednia blatu w kształcie owalnym. Podstawą stołu  
są dwie skrzyŜowane pod kątem prostym płyty wiórowe, tworząc w podstawie  
krzyŜ.  

25 

11 

Stół główny o wymiarach 150 cm dł. x 70 cm szer. x 75 cm wysokość. Z 
przodu panel maskujący prosty ¾ wysokości stołu. Konstrukcję nośną 
stanowią dwie płyty rozmieszczone po skrajnych bokach blatu. Blat posiada z 
dwóch stron (przodu i tyłu stołu) 5 cm wypust nad konstrukcją biurka. 

3 
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12 
Stół konferencyjny o wymiarach 170 x 80 cm, wysokość 75 cm. Nogi 
metalowe okrągłe o średnicy 6 cm, rozmieszczone po rogach. Stół w kolorze 
czarnym . 

32 

13 
Szafa kancelaryjna o wymiarach 90 cm szer. x 40 cm głęb. x 190 cm wys.,  
z 4 półkami na segregatory A-4, z moŜliwością regulacji ich wysokości. Szafa 
dwudrzwiowa zamykana na klucz. Cokół wysokości około 8 cm. 

80 

14 
Szafa ubraniowa  o wymiarach 90 cm szer. x 60 cm głęb. x 190 cm wys.,  
z półką w górnej części i drąŜkiem na wieszaki do ubrań. Szafa dwudrzwiowa 
zamykana na klucz. Cokół wysokości około 8cm. 

76 

15 

Szafa witryna o wymiarach 90 cm szer. x 40 cm głęb. x 190 cm wys. Szafa 
czterodrzwiowa, dzielona do połowy, zamykana na klucz. Część górna 
przeszklona, posiada 2 półki na segregatory A-4, z moŜliwością regulacji ich 
wysokości, trzecia półka stała (tj. dzielenie szafy). Dolna część szafy  
(nie przeszklona) posiada jedną półkę z moŜliwością regulacji jej wysokości. 
Szafa posiada cokół wysokości około 8 cm. 

20 

16 
Szafka gospodarcza  o wymiarach 90 cm szer. x 45 cm głęb. x 75 cm wys. 
Szafka dwudrzwiowa z półą, zamykana na klucz. Szafka posiada cokół 
wysokości około 8 cm. 

90 

17 

Wieszak ścienny na odzieŜ o wymiarach wysokość ok. 120 cm, szerokość 
60 cm, montowany na ścianie. Wykonany z pionowych 5 listewek połączonych 
poziomymi listwami nośnymi, w górnej części półka o wym. 60 x 20 cm, pod 
półką rozmieszczone ok. 5 kołków (uchwytów) na odzieŜ. Dopuszcza się 
uchwyty metalowe. 

28 

 
 
 

Opis wykonania mebli biurowych (zadania A):  
 

1. Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej ( wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 14322:2005) w klasie higieny E 1, drewnopodobnej odpornej na odbarwienia, 
odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Meble są przeznaczone do długotrwałego 
uŜytkowania w obiekcie uŜyteczności publicznej. Spełnienie wymogu 12 – miesięcznej 
gwarancji. 

2. Kolor mebli – drewno wiśni, za wyjątkiem pozycji nr 3 - kolor buk i poz. nr 12 kolor 
czarny. 

3. Grubość płyty min. 18 mm. 
4. Grubość blatów min. 25 mm 
5. Krawędzie blatów i widoczne krawędzie płyt wykończone listwą z tworzywa sztucznego.  
6. Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej tzw. plecówki. 
7. Okucia mebli metalowe, chromowane.  
8. Meble winny mieć uchwyty montowane  2-punktowo o rozstawie 100 mm (± 20 mm) 
9. Dodatkowe zabezpieczenie szaf, szafek i biurek poprzez zamontowanie zamków typu 

Yale. 
10. Meble biurowe stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi i normy  

z zakresu BHP. 
11. Meble muszą odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN- F- 06000-02:1992,  

ICS:97.140. 
12. Meble dostarczane do Zamawiającego muszą być zmontowane (złoŜone docelowo) i 

fabrycznie nowe. 
13. Tkanina obiciowa musi spełniać wymagania określone w normie 

PN-P-82260:1991. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Spr. Nr 30/Ckt/08/UM 
 

Wykaz krzeseł, foteli, z opisem ich wykonania – zadanie B.  
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
(w szt.) 

1 

Fotel obrotowy  o estetycznym i eleganckim wyglądzie. Konstrukcja całego 
fotela monolityczna (siedzisko z oparciem fotela tworzy całość), siedzisko i 
oparcie wyściełane trwałym materiałem w kolorze czarnym. Podstawa 
samojezdna krzyŜakowa z rolkami do dywanów, elementy stalowe 
chromowane, podnośnik pneumatyczny (z regulacją wysokości siedziska), 
mechanizm bujania - umoŜliwiający odchylenie oparcia z siedziskiem oraz 
zablokowanie w dogodnym połoŜeniu. Regulowana wysokość 
podłokietników. Siedzisko - szerokość 50 - 54 cm, głębokość 44 - 46 cm. 
Gwarancja 24 miesięczna. 

45 

2 

Fotel obrotowy dyrektorski - zapewniający wysoki komfort siedzenia, o 
eleganckim wyglądzie. Podnośnik pneumatyczny, technika synchroniczna, 
bezstopniowa regulacja wagi, pochylenie oparcia blokowane w kaŜdej 
pozycji, regulacja wysokości siedzenia za pomocą dźwigni, podstawa 
krzyŜowa z rolkami do podłóg dywanowych. Siedzisko i oparcie 
tapicerowane skórą w kolorze czarnym, podłokietniki oraz nakładki na 
podstawę samojezdną wykonane z drewna w kolorze - dzika grusza 
czerwona. Siedzisko  - szerokość 50 - 54 cm, głębokość 44 - 48 cm. 
Gwarancja min. 24 miesięczna. 

3 

3 

Fotel obrotowy ze skóry  o estetycznym i eleganckim wyglądzie. 
Konstrukcja całego fotela monolityczna (siedzisko z oparciem fotela tworzy 
całość), siedzisko i oparcie tapicerowane skórą w kolorze czarnym. 
Podstawa samojezdna krzyŜakowa z rolkami do dywanów, elementy stalowe 
chromowane, podnośnik pneumatyczny (z regulacją wysokości siedziska), 
mechanizm bujania - umoŜliwiający odchylenie oparcia z siedziskiem oraz 
zablokowanie w dogodnym połoŜeniu. Siedzisko - szerokość 50 - 54 cm, 
głębokość 44 -46 cm. Gwarancja 24 miesięczna. 

5 

4 

Krzesło obrotowe tapicerka w kolorze ciemnoszarym, podstawa 
samojezdna, podnośnik pneumatyczny, regulacja wysokości siedziska, 
regulacja nachylenia oparcia i głębokości siedziska. Szerokość siedziska  
45 - 48 cm. Gwarancja 24 miesięczna.  

500 

5 
Krzesło ISO stelaŜ metalowy w kolorze czarnym, oparcie i siedzisko 
tapicerowane. Tapicerka w kolorze szarym. Gwarancja 24 miesięczna. 100 

 

 
Opis wykonania mebli biurowych - krzeseł, foteli: 
1. Meble dostarczane do Zamawiającego muszą być fabrycznie nowe. 
2. Meble biurowe stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi i normy  

z zakresu BHP. 
3. Tkanina obiciowa musi spełniać wymagania określone w normie  PN-P-82260:1991. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

spr. nr 30/Ckt/08/UM 
 
 
 

                             
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę mebli biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO –  
spr. nr 30/Ckt/08/UM 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia  

 

 

..............................., dn. .......................    ................................................................. 
                                                            (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 
 spr. nr 30/Ckt/08/UM 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę mebli biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO –  
spr. nr 30/Ckt/08/UM 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
 

 

 

 

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w ich imieniu.  

 

 

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

.................................................................                    
                               
              (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 
 spr. nr 30/Ckt/08/UM 

 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
dostawę mebli biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO –  
spr. nr 30/Ckt/08/UM 
 
 oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

 

 

* wypełnia oddzielnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

 

 

 

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

.................................................................                    
   (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

Spr. Nr 30/Ckt/08/UM 
......................................................................................................    str. 1/2 
 
....................................................................................................... 
                                 (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niŜej podpisany  

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

adres, nr telefonu, nr faksu........................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy mebli 
biurowych oraz foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO – spr. nr 30/Ckt/08/UM 
składam niniejszą ofertę. 

 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz Ŝe zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją ilościowo-cenową z 
zakresu Zadania A (dostawa mebli biurowych ) za: 
 

łączną kwotę brutto  ……………………………………………………. złotych  
(słownie: ..…………………………………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT ………………… 

 
Oferuję realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją ilościowo-cenową z 
zakresu Zadania B (dostawa foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO) za: 
 

łączną kwotę brutto  ……………………………………………………. złotych  
(słownie: ..…………………………………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT ………………… 
 
 

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

 
…………………………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
Spr. Nr 30/Ckt/08/UM 

                                                                                                                              str.2/2 
 
Termin realizacji zamówienia – zgodnie z § 4 projektu umowy.  
 
 
Przyjmuję zasady płatności określone w § 2 projektu umowy. 
 
 
Udzielam ………………….. miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot 
zamówienia w Zadaniu A (min. 12 miesięcy). 
 
Udzielam ………………….. miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot 
zamówienia w Zadaniu B (min. 24 miesięcy). 

 

Oświadczam, Ŝe przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przedstawionym 
opisem i wyprodukowany zostanie z materiałów spełniających wymagania 
zamawiającego zawarte w Załącznikach nr 1(Zadanie A) i nr 2(Zadanie B) do SIWZ. 
 
Oświadczam, iŜ będę / nie będę* powierzał część zamówienia podwykonawcy, tj. 
.............................................................................. 
 
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

 
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1)   .............................................................. 
 
2)   .............................................................. 
 
3)   .............................................................. 
 
4)   .............................................................. 
 
5)   .............................................................. 
 
6)   .............................................................. 
 
 
 
 
............................., dn. .....................                             
 

…………………………………………………………………… 
           (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
Spr. Nr 30/Ckt/08/UM 

 

SPECYFIKACJA   ILOŚCIOWO – CENOWA 

DLA ZADANIA.........  

 

L.p.  Opis przedmiotu umowy  
 

Ilość 
w szt.  

Cena jedn. 
netto w 

PLN 

Wartość 
netto w 

PLN 

Wartość 
brutto w 

PLN 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

...      

...      

RAZEM   

 
 

Opis wykonania mebli:  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 spr. nr 30/Ckt/08/UM 

Projekt umowy 

 

U M O W A  n r     
 

 zawarta w Warszawie w dniu ..................................... 2008 roku 

 

pomiędzy:  

 

Komendantem Głównym Policji, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150, 
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa: 

 

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

  
a firmą                                                                                        , z siedzibą  

w ......................................................... wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej                                                 
.............................................................................., pod numerem .......... zwaną w treści 
Umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa: 
 

   …………………….................................... –  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 
30/Ckt/08/UM zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 zwane dalej ustawą Pzp). 
 

§ 1 
 

1. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa fabrycznie nowe meble biurowe 
(krzesła biurowe), zgodnie ze specyfikacją ilościowo-cenową stanowiącą załącznik Nr 1 
do niniejszej umowy. 

 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez 

bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć meble biurowe o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu umowy  i wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, bez podatku VAT Strony ustalają 

na kwotę ............... PLN (słownie: ……………………… złotych 00/100 groszy). Wartość 
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) Strony ustalają na kwotę ...................... PLN 
(słownie: ……………………………………………………………………………… złotych 
00/100 groszy), która obejmuje równieŜ koszty dostawy do miejsc wskazanych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Warszawy, a takŜe inne opłaty i podatki, opłaty celne, 
koszty opakowania oraz ewentualne opusty i rabaty. 

 



Spr. nr 30/Ckt/08/UM – dostawa: Zadanie A - mebli biurowych, Zadanie B - foteli, krzeseł 
obrotowych i krzeseł typu ISO 

19 

2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komendę Główną Policji 
02-624 Warszawa, ul . Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762 

 

3. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiot umowy będzie dokonana na rzecz 
WYKONAWCY przelewem bankowym w terminie 14 dni (czternastu) dni od daty 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur VAT wraz z dołączonymi do niej 
protokołami zdawczo-odbiorczymi,  na rachunek: 

 

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

 
 

4.  Podstawą do wystawienia faktur są podpisane przez Strony bez zastrzeŜeń protokoły 
odbioru zdawczo-odbiorczego, sporządzone w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a trzy ZAMAWIAJACY. 

 

5.  WYKONAWCA dostarczy faktury VAT do Wydziału Obsługi Kwatermistrzowskiej Biura 
Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa. 

 

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 3 

 
1. WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest  

w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1, zmontowany 
(złoŜony docelowo), fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych i zgodny 
z poziomem technologii, istniejącym w momencie zawarcia umowy. 

 
2. Wszystkie meble biurowe powinny być opakowane w sposób uniemoŜliwiający ich 

uszkodzenie podczas transportu. 

 
3. Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela gwarancji: .................. miesięcznej. Bieg 

gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeŜeń protokołów, o których mowa 
w §2 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
4. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ; 

a) zadanie A : asortyment z pozycji 1- 40 szt., poz. 2 - 20 szt., poz. 3 – 1 szt.,  
poz. 6 – 20 szt., poz. 10 – 10 szt., poz. 13 – 20 szt., poz. 15 – 5 szt., poz. 16 – 30 szt.   
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pozostała ilość asortymentu z pozycji 1- 160 
szt., poz. 2 - 100 szt., poz. 6 – 80 szt., poz. 10 – 15 szt., poz. 13 – 60 szt., poz. 15 – 15 szt.,  
poz. 16 – 60 szt., oraz asortyment z pozycji 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17 w terminie  



Spr. nr 30/Ckt/08/UM – dostawa: Zadanie A - mebli biurowych, Zadanie B - foteli, krzeseł 
obrotowych i krzeseł typu ISO 

20 

do 30 października 2008 roku. 

b)  zadanie B : asortyment z pozycji 1, 2 i 3 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
Pozostały asortyment z pozycji 4 i 5 w terminie do  30 czerwca  2008 roku. 

 

2. Terminy i ilość dostaw kaŜdej partii przedmiotu zamówienia zgłaszane będą  
z 14 dniowym wyprzedzeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY faxem   
w godz. 8.30 – 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

 

3.  WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do obiektów 
wskazanych   przez  ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Warszawy. 

 

4.  Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony 
protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego. 

 

5. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru WYKONAWCA powiadomi 
ZAMAWIAJĄCEGO na nr tel. 022 6011959 lub faxem na nr 022 6013059, z co najmniej 
24 godzinnym wyprzedzeniem, podając:  

a) nr umowy,  

b) planowaną datę dostawy przedmiotu umowy, 

c) ilość i asortyment przygotowanego do dostawy przedmiotu umowy, 

 

6.  Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8:00 – 15:00.  

7. Potwierdzeniem odbioru kaŜdej części przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-
odbiorczy sporządzony przez ZAMAWIAJĄCEGO i podpisany przez Strony umowy. 
Podstawą do podpisania protokołu odbioru będzie sprawdzenie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO zgodności ilościowej i asortymentowej przedmiotu zamówienia,  
z umową. 

§ 5 

 
1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, 

ZAMAWIAJĄCY sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamację  
do WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 
14 dni, licząc od dnia jej otrzymania protokołu reklamacyjnego. 

 
2.  Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania 

uwaŜa się za uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ. 
 
3.  Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 2, następować będzie poprzez wymianę 

wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 21 
dni licząc od dnia powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

§ 6 
 

1. WYKONAWCA  zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
1) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, 
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2) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie wydanego w terminie, za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej  jednak niŜ 10% jego wartości. 

 
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następujące kary umowne: 

1) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez WYKONAWCĘ  
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, 

2) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w przypadku nie odebrania towaru w terminie, nie więcej jednak niŜ 10% jego 
wartości. 

 
3. NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda 
przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

 
4. ZAMAWIAJACY moŜe potrącić naleŜności wynikające z kar umownych przy opłacaniu 

faktur za realizację przedmiotu umowy. 
 

§ 7 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy  

na drogę postępowania sądowego, do wyczerpania trybu postępowania ugodowego.  
Po wyczerpaniu tego postępowania, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd 
powszechny według siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
3. Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie 

pisemnej, pod rygorem niewaŜności.  

 
4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których  

3 egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA. 
 
5. Załączniki: nr 1 toŜsamy z Załącznikiem nr 5 do SIWZ i nr 2 stanowią integralną część 

umowy. 
 

 
. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2         
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do umowy Nr ................. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
 
Data dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony 

Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
Komisja w składzie: 

1.........................................................  4................................................................ 

2.........................................................  5............................................................... 

3......................................................... 

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ........................... z dnia ...............jest: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka 
miary Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukcja 
obsługi/świadectwo 

jakości 
Uwagi 

        

        

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 
• Tak* 
• Nie* - zastrzeŜenia............................................................................................ 

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

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

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z 
parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 

• Zgodne* 
• Niezgodne - zastrzeŜenia*......................................................................................... 

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



Spr. nr 30/Ckt/08/UM – dostawa: Zadanie A - mebli biurowych, Zadanie B - foteli, krzeseł 
obrotowych i krzeseł typu ISO 

23 

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

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową* 
• Nie wykonane zgodnie z umową*- zastrzeŜenia..................................................... 
..................................................................................................................................... 

Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* - zastrzeŜenia......................................................................................... 
..........................................................................................................................................

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

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

 
 

Podpisy: 

1................................................... 

2................................................... 

3................................................... 

4................................................... 

5...................................................   ...................................................... 

(Członkowie komisji Zamawiającego)    (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
 


