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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245767-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Meble biurowe
2016/S 136-245767

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Wrocławski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100, 50-138
Wrocław
Osoba do kontaktów: Patrycja Miśków
50-137 Wrocław
Polska
Tel.:  +48 713752822
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Faks:  +48 713752472
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uni.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się na w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska UWr przy ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu – 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.
Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu.
Kod NUTS PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Instytutu
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr przy ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu realizowana w dwóch
Zadaniach: Zadanie1: Dostawa i montaż mebli; Zadanie 2: Dostawa krzeseł.
Szczegółowy zakres dostaw zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7a i 7b
(odpowiednio dla Zadania 1 i 2) do SIWZ a warunki realizacji umowy zawierają wzory umów – załączniki nr 6a i
6b (odpowiednio dla Zadania 1 i 2) do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39112000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1 073 817,40, w tym: zad. 1- 32 550 PLN, zad. 2 – 9 750 PLN.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa i montaż mebli
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Instytutu
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr przy ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu realizowana w 2
Zadaniach: Zadanie1: Dostawa i montaż mebli
Szczegółowy zakres dostaw zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7a i wzór umowy
– załącznik nr 6a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39112000
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3) Wielkość lub zakres
Całkowita wartość zamówienia wynosi 1 073 817,40 PLN, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 32 550
PLN.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Inne dokumenty
1) Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ odpowiednio dla Zadania 1 i 2) stanowiąca treść oferty;
3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo –
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia niniejszego
zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić
dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty
i oświadczenia podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy spełnia je jeden
podmiot składający wspólną ofertę lub podmioty spełniają je łącznie.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawców, którzy
nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp
wykonawców w stosunku do, których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym
przepisie.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
6. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy:
Zgodnie z § 11 wzoru umowy: Zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, będą dopuszczone w przypadku nie zakończenia robót budowlanych w budynku Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 30-34 na 7 dni przed upływem
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terminu określonego w § 7 niniejszej Umowy- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy o
maksymalnie 4 tygodnie ponad termin określony w § 7 ust. 1 Umowy.

Część nr: 2
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Instytutu
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr przy ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu realizowana w dwóch
Zadaniach: Zadanie 2: Dostawa krzeseł.
Szczegółowy zakres dostaw zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7b, warunki
realizacji umowy zawiera wzór umowy – załącznik 6b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39112000

3) Wielkość lub zakres
Całkowita wartość zamówienia 1 073 817,40 PLN, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 9 750 PLN.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Inne dokumenty
1) Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ odpowiednio dla Zadania 1 i 2) stanowiąca treść oferty;
3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo –
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia niniejszego
zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić
dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty
i oświadczenia podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy spełnia je jeden
podmiot składający wspólną ofertę lub podmioty spełniają je łącznie.
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4. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawców, którzy
nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp
wykonawców w stosunku do, których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym
przepisie.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
6. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy:
Zgodnie z § 11 wzoru umowy: Zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, będą dopuszczone w przypadku nie zakończenia robót budowlanych w budynku Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 30-34 na 7 dni przed upływem
terminu określonego w § 7 niniejszej Umowy- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy o
maksymalnie 4 tygodnie ponad termin określony w § 7 ust. 1 Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 600 PLN (słownie: sześćset zł);
Zadanie 2 – 200 PLN (słownie: dwieście zł).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
4 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja musi być
gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, wykonalną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
— kwotę gwarancji;
— termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”
— zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp;
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu
Wrocławskiego:
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław
nr konta 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100
z dopiskiem:
wadium na postępowanie nr BZP.2420.13.2016.PM, Dostawa wyposażenia do pomieszczeń znajdujących
się na w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr przy ul. Cybulskiego 30-34 we
Wrocławiu – 2 zadania
6. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu
terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na
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wskazane konto Zamawiającego. Dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii
potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
7. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu
Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do
upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności
wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą
wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony
okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej
po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy,
zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który będzie stanowić załącznik do
faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy – Pzp), przed podpisaniem umowy Wykonawcy
zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
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2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo –
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia niniejszego
zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do
SIWZ).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
II. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
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że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,
1) o których mowa w pkt I ppkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2) o których mowa w pkt I ppkt 5 i ppkt 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
IV. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których
mowa powyżej.
V. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
— Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczególnych warunków w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);
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2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ).
Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie:
Obowiązek wskazania dotyczy dostaw niezbędnych do wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. IV
pkt 1 ppkt 2 SIWZ tj.:
co najmniej jedną należycie wykonaną dostawę:
Zadanie 1: o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto obejmującą meble biurowe wraz z montażem;
Zadanie 2: o wartości nie mniejszej niż 7 000 PLN brutto obejmującą krzesła.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
a) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu,
b) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną należycie wykonaną
dostawę:
Zadanie 1: o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto obejmującą meble biurowe wraz z montażem;
Zadanie 2: o wartości nie mniejszej niż 7 000 PLN brutto obejmującą krzesła.
Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na oba Zadania w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
może wskazać dla obu Zadań tą samą dostawę odpowiednio spełniającą wymagania dla obu Zadań.
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Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy.
Zamawiający zastrzega, że są to główne dostawy, jakie powinien wykazać Wykonawca.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy
Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy spełnia go co najmniej jeden podmiot składający wspólną ofertę lub
podmioty spełniają go łącznie.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i
oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.
Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 85
2. Termin wykonania dostawy. Waga 15

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.2420.13.2016.PM

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.8.2016 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.8.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.8.2016 - 11:00
Miejscowość:
Wrocław.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia dla Zadania 1 i 2: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ odpowiednio dla Zadania 1 i 2) stanowiąca treść oferty;
3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo –
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia niniejszego
zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić
dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty
i oświadczenia podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy spełnia je jeden
podmiot składający wspólną ofertę lub podmioty spełniają je łącznie.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawców, którzy
nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp
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wykonawców w stosunku do, których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym
przepisie.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
6. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy:
Zgodnie z § 11 wzoru umowy dla zadania 1 i 2: Zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych, będą dopuszczone w przypadku nie zakończenia robót budowlanych w budynku
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 30-34 na 7 dni
przed upływem terminu określonego w § 7 niniejszej Umowy- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu
Umowy o maksymalnie 4 tygodnie ponad termin określony w § 7 ust. 1 Umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni
oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.7.2016
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