Nazwa i adres Zamawiającego:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
www.mazowieckie.pl
Warszawa, 13 sierpnia 2018 r.
Przetarg nieograniczony, znak: BOU-IV.272.19.2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do wydziału ds. Cudzoziemców”,

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
39.13.00.00-0– meble biurowe

ROZDZIAŁ I.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli
biurowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do następującej lokalizacji: przy ul. Marszałkowskiej 3/5 do
Wydziału Spraw Cudzoziemców.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1
do SIWZ).
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy
ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani udzielenia zamówień
uzupełniających.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, w
wymiarze nie większym niż 50% wartości zamówienia.
6. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zbadaniu ofert pod kątem
omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy i rażąco niskiej ceny zamierza, zgodnie z
art. 24aa ustawy, zamierza najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 6, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, iż zamówienia jest finansowana w ramach projektu: Nr 13/72017/OG-FAMI, Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
9. Zamawiający informuje, iż jeżeli w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy
które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
domniemywa się że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalnoużytkowym. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub art. 30 ust. 3 ustawy,
dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, a także domniemywa się, że
towarzyszą im wyrazy „lub równoważne”.

ROZDZIAŁ I a.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki, mający
siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa;
2. z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail
wojewoda@mazowieckie.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 695 65 88 lub pisemnie na
adres siedziby administratora;
3. Pani/Pana 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, nr BOU-IV.272.19.2018;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
dalej „ustawa PZP;
5. Pani/Pana 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;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
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 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, z tym, że 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;
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, z tym, że 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;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO
9. nie przysługuje Pani/Panu:
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 Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału,
w języku polskim. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
2. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w rozdziale IV SIWZ ust. 3 – 8 oraz dotyczące podwykonawców składane są w
oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ust. 2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. 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.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.
7. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami powinna być podpisana przez osobę (osoby)
mającą prawo do stałego reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego
imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych. Ofertę mogą podpisać
także inne osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym
zamówieniu publicznym, dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana
lub parafowana.
9. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
10. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników
postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.),
powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem
„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.
11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą
należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wyboru oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć:
1) wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do
SIWZ - każdy z Wykonawców samodzielnie wraz z informacjami potwierdzającymi, że
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 rozdz. VII SIWZ - każdy z wykonawców samodzielnie,
3) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - każdy z
Wykonawców samodzielnie, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki
Wykonawca ustanowił dla tych czynności pełnomocnika.
15. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom, informację taką podaje w JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). Przedmiotowa
informacja musi określać, które dokładnie części zamówienia zostaną powierzone
podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
16. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w
uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – nie później niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ IV.
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
1. O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wprowadza szczególnego
warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych wraz z montażem o wartości nie
mniejszej niż 450.000 zł brutto każda.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnym zasobami tych
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, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 p. 1 ustawy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie będą
potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 w ust. 3.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 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.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek,
o którym mowa w ust. 1 pkt.3 zostanie spełniony wyłącznie jeżeli spełni go co najmniej

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymagane
doświadczenie nie sumuje się).
ROZDZIAŁ V.
Warunki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,oraz ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 8-10 ustawy.

ROZDZIAŁ VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert
w zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
1. Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu
JEDZ. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna JEDZ
za złożony wraz z ofertą, jedynie wówczas, gdy Wykonawca złoży przedmiotowy dokument
w sposób wskazany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa
w ust. 2 dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wzór
oświadczenia
stanowi
załącznik
nr
4
do
SIWZ.
ROZDZIAŁ VI a.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez zamawianego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
W celu potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego określonym
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający, żąda od wykonawców złożenia dokumentów, o których mowa w §13 ust. 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz.
1126), a wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa ww. dokumenty w trybie
przewidzianym w art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
1) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go 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 oraz z 2018 r. poz. 1000), a Wykonawca wskaże w ofercie adres
internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
którym mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016, poz. 716);
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;
7) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ)
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami określającymi czy dostawy zostały wykonane należycie lub że są
wykonywane należycie, są dowody wymienione w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1126), tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane (dostawy zakończone) lub są
wykonywane (dostawy w trakcie realizacji), przy czym w przypadku dostaw
w trakcie realizacji wymienione powyżej referencje bądź inne dokumenty
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie dostawy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać referencji bądź dokumentów, o którym mowa w
lit. a, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie,
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji
bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub należyte
wykonywanie dostaw.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu,
jeżeli Zamawiający może go 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 oraz z 2018 r. poz. 1000), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd
Zamawiający ma go pobrać.
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 p. 1-5, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 4 pkt.
2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 2 składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt.
1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
8. 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, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII a.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy spełniają
wymagania określone przez zamawianego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
W celu potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego
określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający, żąda od wykonawców złożenia dokumentów,
o których mowa w §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w ramach
poszczególnych części zamówienia. Wykonawca składa ww. dokumenty w trybie
przewidzianym w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ VIII.
Składanie dokumentów w zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz
uzupełnianie oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
(ROZDZIAŁ VII oraz ROZDZIAŁ VII a SIWZ).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, 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 lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ROZDZIALE VII SIWZ, 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.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ROZDZIALE VII SIWZ, 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, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga
przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które
są objęte tym repozytorium.

ROZDZIAŁ IX.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, o
których mowa poniżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 7.

2. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale VI, VII SIWZ, uzupełniane przez Wykonawcę na skutek wezwania
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, zostaną złożone w formie pisemnej.
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli
ich treść w formie pisemnej (takiej samej jak złożona oferta) dotrze do Zamawiającego
przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.mazowieckie.pl (bip.mazowieckie.pl)
opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
4. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował:
1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym
zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ;
zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze
oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy;
2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z
wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w
wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia
o zamówieniu lub treści SIWZ.
5. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
- osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Łukasz Dmowski – przetarg@mazowieckie.pl
- korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w
sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950
Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52).
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
7. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej,
z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 p. 1 ustawy. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym
złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na
nośniku danych jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:
jedz@mazowieckie.pl, zgodnie z poniższą procedurą:
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych:
*.pdf, *.doc, *.docx;
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
aplikacji udostępnionej przez Komisję Europejską (ESPD) dostępnej na stronie
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https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wymienionych w ust. 1;
po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym
usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z 05 września o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1579);
podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia, lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign);
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej
w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ;
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne
oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy;
datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego;
obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
ROZDZIAŁ X.
Wadium

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
wadium w wysokości 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy zł).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn zm.).

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: nr 72 1010 1010
0137 1013 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu
znak BOU-IV.272.19.2018”.
5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w
formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia
wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych
przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy określa ustawa PZP
ROZDZIAŁ XI.
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
3. 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.

ROZDZIAŁ XII.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią
bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w
następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.19.2018 – „Zakup dostawa i montaż mebli
biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- do Wydziału ds.
Cudzoziemców”
Nie otwierać przed 24.09 2018r. przed godz. 09:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w terminie
do dnia 24.09. 2018 do godz. 09:00.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
ROZDZIAŁ XIII.
Zmiana i wycofanie ofert
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według
takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną
ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania
ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania
zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania
tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu
oferty.
ROZDZIAŁ XIV.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 24.09.2018 o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w
szczególności dotyczące ceny.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zmieści na swojej stronie internetowej
informację o których mowa w art.86 ust.5 ustawy
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
ROZDZIAŁ XV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze w tym należny podatek
VAT.
2. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
3. Wykonawca określi cenę oferty oraz poszczególne ceny jednostkowe z VAT w złotych
polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w formularzu ofertowym
(załącznik nr 2 do SIWZ), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek
VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XVI.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie
najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium oceny ofert

Liczba punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto zamówienia

max. 60

---------------------------------------------------------------x
punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

60

pkt

=

liczba

Okres gwarancji:
Wykonawca, w ramach kryterium okres gwarancji może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 73 miesięcy i więcej – 40 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 61 do 72 miesięcy – 20 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 37 do 60 miesięcy– 10 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy– 0 pkt

max. 40

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako
niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie
oferta o najwyższej liczbie zdobytych punktów.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego
Wykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach
zamówienia z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne
wymagania formalne określone w Rozdziale II SIWZ. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
ROZDZIAŁ XVIII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości
10 % ceny całkowitej brutto zamówienia, podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego
wniesienia umowy …………………………..”
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.
148 ust. 2 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ XIX.
Zawarcie umowy
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty przy udziale środków komunikacji elektronicznej, po uprzednim
wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania mowy oraz zawarciu
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zajdą okoliczności, o których mowa w art.
94 ust. 2 ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93
ust. 1 ustawy
ROZDZIAŁ XX.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy
1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy.
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 144 ustawy i
postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do
umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w
przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XXI.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XXII.
Postanowienia końcowe
1. Oferty, próbki, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki
do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że
oferty mogą zostać udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.
3. 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 one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
wniosek, według następujących zasad:
1) udostępnienie przedmiotowych dokumentów może nastąpić poprzez:
a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
wskazanym we wniosku;
2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do przedmiotowych
dokumentów, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za
pomocą urządzeń lub innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie
czynność udostępnienia dokumentów;
5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w
dni robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00;
6) jeżeli przesłanie przedmiotowych dokumentów, zgodnie z wyborem Wykonawcy
będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na
ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym
wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) załącznik nr 1 – projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
3) załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
5) załącznik nr 5 – wykaz dostaw.

BOU-IV.272.19.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWY NR .....................
zawarta w dniu …………………………….……. 2018 r., w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą
w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, NIP: 525-100-88-, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
p. Jarosława Szajnera Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie,
a
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:……………………………………… z siedzibą w
ul.…………………… wpisaną do ……………… NIP: …………………………. REGON: ………………….
Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy zwani są także odpowiednio „Stroną” lub
„Stronami’’.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego –
zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z poźn. zm ), Strony postanawiają co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dostawa wraz z montażem nowych mebli
biurowych do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie do wydziału ds.
Cudzoziemców”, zwanym dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 1 do umowy.
Własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w chwili dostarczenia
go/ich do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokonania montażu oraz
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy będzie
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu w odpowiednim opakowaniu
zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu nr. 13/7-2017/OG-FAMI,
Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020

§2
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty
zawarcia umowy.
2.
Za datę wykonania umowy uważa się:
a) datę dokonania odbioru jakościowego i ilościowego, mebli dostarczanych do Wydziału ds.
Cudzoziemców, a także
całości przedmiotu umowy i podpisania bez zastrzeżeń ostatniego z protokołów, o których
mowa w § 3 ust. 1. i 3.
3.
Termin rozpoczęcia dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na pięć dni roboczych
przed jej wykonaniem. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca dostawy, które
znajdować się będą na terenie Warszawy.
4.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dni robocze, z wyjątkiem dni
wolnych Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00. Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie dostawy i montażu mebli po godzinach pracy Zamawiającego,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
5.
Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania
miejsc dokonywania montażu, pozostawiając je w stanie nieuszkodzonym oraz zwrot tych
pomieszczeń Zamawiającemu w terminie ustalonym jako termin wykonania całości
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca prowadząc prace określone
przedmiotem umowy, dokona szkód w mieniu Zamawiającego, zobowiązuje się do
usunięcia ich na własny koszt. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku
usunięcia szkód, Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie zastępcze.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie.
7.
Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje:
a) ze strony Zamawiającego
- ...........................
b) ze strony Wykonawcy - ............................
8.
Zmiana osób o których mowa w ust. 7 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Strony
zobowiązują się powiadomić o tym fakcie na piśmie lub za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
9.
Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej
zgodności z ofertą Wykonawcy oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące
polecenia w zakresie realizacji zamówienia.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1.

2.

Odbiór przedmiotu umowy następować w formie :
a) odbioru ilościowego, w dniu dostawy,
b) odbioru jakościowego, po dokonaniu montażu
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania odbioru ilościowego
dokona sprawdzenia zgodności otrzymanych sprzętów ze specyfikacją zamówienia i
złożoną ofertą, oraz sprawdzenia ich prawidłowego działania – odbiór jakościowy.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Z czynności odbiorów o których mowa w ustępie 1 sporządzone zostaną protokoły
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli stron, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest w miejsce
wadliwego mebla wskazanego przez Zamawiającego dostarczyć mebel wolny od wad.
Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, lub, gdy wady stwierdzone podczas procedury odbioru usunąć się
nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie
odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, w całości lub niewykonanej części,
jeżeli wady są istotne.
Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
całości przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę
ofertą, na kwotę ……………………… zł brutto (słownie: ………………………).
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy w tym między innymi koszty transportu, montażu, koszty ubezpieczenia, koszty
napraw uszkodzonych elementów, serwis gwarancyjny itp.
3. Podstawą płatności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT obejmująca całość
przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia zapisów
na fakturze przed jej złożeniem pod rygorem jej nieprzyjęcia.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego ostatniego z Protokołów odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,
potwierdzającego odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Z uwagi na źródła
finansowania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
wystawienia więcej niż jednej faktury, o łącznej wartości nie przekraczającej
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr:………………………………… w terminie do 21 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego
uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP, Zamawiający oświadcza, że
posiada NIP.

§5
WARUNKI GWARACJI
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, na
okres .... miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i 12 miesięcznej rękojmi na każdy
z elementów dostarczonego przedmiotu umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty
podpisania przez obie strony ostatniego z protokołów odbioru.
Wykonawca zapewnia gwarancję na wszystkie elementy składające się na przedmiot
umowy, w tym na wszystkie elementy wykonane przez podwykonawców.
Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z protokołem odbioru dokumenty
gwarancyjne na przedmiot umowy.
Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca może powierzyć innej firmie wyłącznie za
zgodą Zamawiającego.
W przypadku gdy naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca
dokona naprawy poza siedzibą Zamawiającego przy czym, odbierze przedmiot umowy i
dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji na przedmiot umowy,
o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy.
Powiadomienie o konieczności naprawy nastąpi drogą elektroniczną. Wykonawca dokona
nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej w terminie 7 dni od zgłoszenia lub wymieni przedmiot
umowy wadliwy na nowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni
W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić dłuższy termin naprawy lub wymiany
przedmiotu umowy, przy czym uzgodnienie wymaga formy pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek zgłoszonych przez Zamawiającego,
w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń na
adres poczty email osoby wymienionej w § 2 ust. 7 lit. b).
Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do przenoszenia dostarczonego przedmiotu
umowy związanego ze zmianą siedziby.
Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego
określonego w ust. 1, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło
przed upływem okresu gwarancji.
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany
przedmiotu umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego,
czy będą dotyczyły tej samej czy różnych wad, nadal będą wykazywały wady. W takim
przypadku Wykonawca dokona wymiany w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia
takiego żądania przez Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w
niniejszej umowie a warunkami gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu
obowiązujące będą warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
§6
KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości 1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2.
3.

4.

5.

6.

2) za odstąpienie od umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 4 ust. 1 umowy,
Kary mogą podlegać sumowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania
uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji umowy w wyniku działania lub zaniechania
Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko
Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które
ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. w czasie wykonywania przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową lub przepisami, Zamawiający
może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje zobowiązania wchodzące w zakres przedmiotu umowy wadliwie lub w
sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu nie wywiązuje się należycie z umowy,
2) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, że istnieje uzasadniona
obawa, iż nie wykona go w terminie i pomimo wezwania do wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.
2. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie części niewykonanej lub nienależycie
wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w
stosunku do poprawnie wykonanego przedmiotu umowy, a Zamawiający może żądać od
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać
uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie
pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów umowy

w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania przedmiotu umowy
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn,
o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tej
części innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z oferty, a
rzeczywistym kosztem, jaki Zamawiający poniósł w wyniku powierzenia wykonania,
niewykonanej przez Wykonawcę części umowy innemu wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko
wynagrodzenie za faktycznie wykonane zobowiązania do dnia odstąpienia od umowy bez
naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których Strony nie
będą w stanie rozwiązać w sposób ugodowy, zostaną rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
ZMIANY UMOWY
1.
2.

Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy.
Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 144 ustawy
i postanowieniach załączonej umowy, niewymagających sporządzenia aneksu do umowy,
Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy
w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Wykonawcy.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

1.
2.

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego rozdziału;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3.

4.

5.

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy BOU-IV.272.19.2018”.
Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast
pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie
okresu rękojmi lub gwarancji jakości w zależności, która trwa dłużej.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie lub gdy
Zamawiający wyłączy czasowo całkowitą dostępność obiektu co uniemożliwiłoby
prowadzenie prac, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy w wysokości określonej
w ust. 1 powyżej. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu
Zamawiający ma prawo zrealizować roszczenia z istniejącego zabezpieczenia, a to
uprawnienie Zamawiającego winno wprost wynikać z dokumentu zabezpieczenia.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim przy
czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy
3) załącznik nr 3 – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia ….. / wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia …….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr BOU-IV.272.19.2018
z dnia ………………
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

BOU-IV.272.19.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisana/y/My niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
..............
.....................................................................................................................................................
..............
............................................................................................................................,
będąc upoważnioną/ym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
..............
.....................................................................................................................................................
..............
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.19.2018 dotyczące
postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódki w Warszawie, w trybie
przetargu nieograniczonego „Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- do Wydziału ds. Cudzoziemców”
składam/składamy niniejszą ofertę:
KRYTERIUM I: CENA:
1. Cena brutto stanowiska pracy dla 1 pracownika*:

……………………………,………. zł

2. Cena brutto stanowisk pracy dla 110 pracowników* (poz. 1 x 110):………………,………. zł
3. Cena brutto 1 szt. kontenera mobilnego:

……..……………….……………. zł

4. Cena brutto 110 szt. kontenerów mobilnego (poz. 3 x 110): ………………………………….. zł

5. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej 80x43x223,8cm:

……...……………………………. zł

6. Cena brutto 161 szt. szaf aktowych 80x43x223,8cm (poz. 5 x 161): ………………………. zł
7. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej 80x43x152cm:

.……..……………………………. zł

8. Cena brutto 23 szt. szaf aktowych 80x43x152cm (poz. 7 x 23): ..……………………………. zł
9. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej 80x43x117,3cm:

……..….…………………………. zł

10. Cena brutto 8 szt. szaf aktowych 80x43x117,3cm (poz. 9 x 8): …...…………………………. zł
.
11. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej 80x43x81,5cm:
………..….………………………. zł
.
12. Cena brutto 5 szt. szaf aktowych 80x43x81,5cm (poz.11 x 5): ….……………………………. zł
13. Cena brutto 1 szt. regału otwartego 80x43x223,8cm: ……………..……………………………. zł
14. Cena brutto 8 szt. regałów otwartych 80x43x223,8cm (poz.13 x 8): .……………… ……. zł
15. Cena brutto 1 szt. fotela pracowniczego:

……...……………………………. zł

16. Cena brutto 110 szt. foteli pracowniczych (poz.15 x 110): ……………………………………. zł
17. Cena brutto 1 szt. zestawu gabinetowego z blendą:………………….……………………………. zł
18. Cena brutto 1 szt. stołu gabinetowego 160x90x74 cm:……………..……………………………. zł
19. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej gabinetowej 163x43x156 cm:………………………………. zł
20. Cena brutto 1 szt. szafy aktowej gabinetowej 163x43x86 cm:…..……………………………. zł
21. Cena brutto 1 szt. fotela obrotowego gabinetowego zagłówkiem:…………………………. zł
..
22. Cena brutto 1 szt. fotela gościnnego:
……………………………..……………………………. zł
23. Cena brutto 6 szt. fotela gościnnego (poz. 22 x 6): ………………….……………………………. zł
24. Cena brutto 1 szt. wieszaka na ubrania 111x51x175cm:…………………………………………. zł
25. Cena brutto 3 szt. wieszaków na ubrania 111x51x175cm (poz. 24x3):.…………………... zł
26. Cena brutto 1 szt. stolika 80x80x74cm:…………………………………….……………………………. zł
27. Cena brutto 1 szt. ekranu akustycznego wolnostojącego 138x4,5x143:…………………. zł

28. Cena brutto 4 szt. ekranów akustycznych wolnostojących (poz. 27x4):……………………. zł
* liczba poszczególnych rodzajów stanowisk pracy wraz z wyposażeniem została
zamieszczona w opisie przedmiotu zamówienia
Łączna cena brutto zamówienia (poz. 2 + poz. 4 + poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12 +
poz. 14 + poz. 16 +poz. 17 + poz. 18 + poz. 19 + poz. 20 + poz. 21 + poz. 23 + poz. 25 +
poz. 26 + poz. 28):
…………………………………………………………..……………………………. zł

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:
Wykonawca proponuje następujący okres gwarancji dla każdego mebla wchodzącego w skład
zamówienia:………..………miesięcy
Wykazanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

Nazwa pliku zawierającego JEDZ:
………………………………………………………………………………………………………
Hasło dostępu do pliku JEDZ:
………………………………………………………………………………………………………………..
Inne informacje niezbędne do otwarcia pliku JEDZ (jeśli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.19.2018.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
nr BOU-IV.272.19.2018, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej
żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297
k.k.).

7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
8. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które
wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
6) ............................................................................................
10.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.

..............................., dn. ..............2018 r.

1

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

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)
2
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).

BOU-IV.272.19.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
(JEDZ)

Wypełniony w części dotyczącej Zamawiającego JEDZ stanowi odrębny plik zamieszczony wraz
z dokumentacją przetargową na stronie Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zachęca Wykonawców by przed złożeniem ofert wypełnili
elektroniczną
wersję
dokumentu
znajdującą
się
na
stronie
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl i załączyli do oferty dokument wygenerowany za
pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Komisję Europejską. Potrzebny do
zaimportowania plik espd-request został również zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z dokumentacją przetargową.

BOU-IV.272.19.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 11 USTAWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisana/y/My niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
będąc upoważnioną/ym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup
dostawa i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie- do Wydziału ds. Cudzoziemców”
1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn.
zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), z
niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia**:
L.p.

nazwa, adres firmy

1.
2.

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

* skreślić odpowiednio pkt 1 lub pkt 2,
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że
istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Wykonawca przekazuje powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej www.mazowieckie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

BOU-IV.272.19.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa (firma) i adres
odbiorcy

Szczegółowy opis
wykonanych dostaw

Wartość brutto
dostawy

Data
wykonania
dostawy

Dostawa
obejmowała
montaż
mebli

TAK /NIE*

TAK /NIE*

TAK /NIE*

* niewłaściwe skreślić
Uwaga! Opis wykonanych dostaw musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie
stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale IV p. 1 ust. 3 SIWZ.
Do powyższego wykazu załączam/załączamy dowody potwierdzające, że dostawy, o których
mowa wyżej, zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

