
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-    SIWZ   -

Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
71-302 Szczecin, ul. J. Hoene-Wrońskiego 1
e-mail: wczuba@mbp.szczecin.pl
tel. 91 487 21 64
www.mbp.szczecin.pl 

Przedmiot Zamówienia:  Dostawa wyposażenia meblowego do filii  nr 7 Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
Wspólny słownik zamówień (CPV): meble biurowe 39.13.00.00- 2,  meble biblioteczne 39.15.50.00-3                 
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w części II SIWZ

Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
szczegółowe przepisy – polska ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej: ustawa)

Termin związania ofertą : 30 dni
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie
Wadium: 10.000,- zł
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : TAK – 8 % ceny brutto wskazanej w ofercie
Warunki umowy: wzór umowy zamówienia stanowi:

załącznik nr 1 do Części I SIWZ

Dopuszczalność ofert częściowych: NIE
Dopuszczalność ofert wariantowych: NIE
Możliwość zawarcia umowy ramowej: NIE
Możliwość aukcji elektronicznej: NIE

Możliwość rozliczenia w walucie obcej: NIE
Zwrot Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu: NIE
Zamówienie dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt. 6) NIE
Zamówienie uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt. 7) NIE

CZĘŚĆ I SIWZ
Postanowienia ogóle

§1 [Oferta, sposób porozumiewania]
1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Czyni to na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Części I

SIWZ. Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza jednak przesłanie skanu pisemnej
i  podpisanej  oferty  na  adres  e-mail  Zamawiającego.  W tym ostatnim przypadku Wykonawca musi
liczyć się z tym, że może być wezwany w trybie ust 7 do przedłożenia oryginału zeskanowanej oferty.

2. Złożenie  większej  liczby  ofert  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych  przez  danego
Wykonawcę.

3. Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim. Inne dokumenty składane Zamawiającemu, jeżeli nie
są sporządzone w języku polskim, muszą być przetłumaczone na język polski.

4. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
Wykonawcy.

5. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni, przy czym stosuje się art. 85 ustawy.
6. W razie składania oferty w formie pisemnej Wykonawca umieści ją w nieprzeźroczystej zamkniętej

kopercie,  opatrzonej  tytułem  Przedmiotu  Zamówienia  (jak  wyżej)  oraz  oznaczeniem  Wykonawcy.
Ofertę musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie do dnia 25.06. 2020 r. do godziny 08:45

7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem formy pisemnej zwykłej oraz poczty
elektronicznej. Jednakże:

a. dokumenty  żądane  przez  Zamawiającego  muszą  dotrzeć  do  niego  w oryginale  (w  formie
pisemnej), a jeżeli Wykonawca nie może złożyć oryginału  - w kopii uwierzytelnionej przez
osobę, o której mowa w ust. 4,

b. oświadczenia Wykonawcy żądane przez Zamawiającego muszą dotrzeć do niego w oryginale
(w formie pisemnej).

8. Do porozumiewania  się  poprzez  pocztę  elektroniczną  Wykonawca  powinien podać  w ofercie  swój
adres e-mail.  Korespondencja z innych adresów może być oceniona jako niepochodząca od danego
Wykonawcy.

9. Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  jest  Wiktor  Czuba,  e-mail:
wczuba@mbp.szczecin.pl

mailto:wczuba@mbp.szczecin.pl
http://www.mbp.szczecin.pl/
mailto:wczuba@mbp.szczecin.pl


§ 2 [Załączniki do oferty, uzupełnienie oferty]
1. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Części I

SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają odrębne oświadczenia.
2. Wykonawca  może  zostać  zobowiązany  do  uzupełnienia  oferty  poprzez  złożenie  odpowiednich

oświadczeń i dokumentów, w szczególności oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 4
do  Części  I  SIWZ,  dokumentów  o  których  mowa  w  §  8,  stosownych  pełnomocnictw,  umowy
regulującej  współpracę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  zobowiązania
podmiotu na którym polega Wykonawca (art. 22a ust. 2 ustawy).

3. Przepisów art. 24aa ustawy (procedura odwrócona) nie stosuje się.

§3 [Przesłanki wykluczenia]
1. Wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,
2. Wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy.

§4 [Warunki udziału w postępowaniu]
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu,
2) posiadają  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie,  tj.:  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem

terminu  składnia  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,
zrealizowali  co  najmniej  jedną  dostawę  wyposażenia  meblowego  (ruchomego  lub  w  postaci
zabudowy) o wartości co najmniej 350.000,- zł,

§5 [Otwarcie ofert]
1. Otwarcie ofert nastąpi 15 minut po upływie terminu wskazanego w § 1 ust. 6.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Auli na parterze siedziby Zamawiającego.
3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.

§ 6 [Opis sposobu obliczenia ceny]
1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować

wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
niniejszą SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją  zamówienia,  a także oddziaływania  innych czynników mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

§ 7 [Opis sposobu oceny ofert]
1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

1) Cena – ryczałtowa cena za wykonanie świadczenia umownego (w kwocie brutto).
Waga kryterium „Cena” – 60%.
Punkty za kryterium Cena określone zostaną według wzoru:

najniższa zaoferowana cena
cena z rozpatrywanej oferty     x 60 pkt.

2) Jakość – udzielenie przez Wykonawcę dłuższej gwarancji na wykonane prace.
Waga kryterium „Jakość” – 20 %

Punkty za kryterium Jakość zostaną określone w następujący sposób:

Uwaga – warunki gwarancji są określone w umowie w sposób odmienny niż w kodeksie cywilnym

3) Termin – zadeklarowanie przez Wykonawcę szybszego terminu wykonania umowy
Waga kryterium „Termin” – 20 %

Punkty za kryterium Termin zostaną określone w następujący sposób:

Gwarancja 24 miesiące (minimalna wymagana) 10 pkt.

Gwarancja 36 miesięcy 20 pkt

Wykonanie umowy w terminie 110 dni od dnia jej zawarcia 
(termin maksymalny)

0 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 100 dni od dnia jej zawarcia 6 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 90 dni od dnia jej zawarcia 13 pkt.

Wykonanie umowy w terminie 80 dni od dnia jej zawarcia 20 pkt.



2. Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę  z najwyższą liczba punktów. Jeżeli  dwie lub więcej  ofert
otrzyma taką samą liczbę punktów, zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia ilorazu wskazanego w ust. 1 pkt. 1 do dwóch miejsc po przecinku, a
następnie doda do tego wyniku punkty za kryterium Jakość i Termin.

                                                               § 8 [Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego]
1. Wykonawca może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów o których mowa

w § 2 i § 4 oraz:
1) wykaz wykonanych usług oraz  dowodów (referencji) wskazujących  na to,  że zadania,  o

których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 zostały wykonane należycie.
2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
3) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  (o ile nie
zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy).

2. Jeżeli  Wykonawca  polega  na  zasobach  innych podmiotów,  Zamawiający  może żądać  dokumentów
dotyczących tych podmiotów.

3. Do Wykonawców zagranicznych  stosuje  się  przepisy  rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

§ 9 [Wadium i zabezpieczenie]
1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu na złożenie ofert.
2. Wadium można wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze konta 20 1050 1559 1000 0023

5632 0982.   Inne formy wniesienia wadium określa art. 45 ust. 6 ustawy. W razie jeżeli poręczenie lub
gwarancja  nie  będą  przewidywać  nieodwołalnego  bezwarunkowego  zobowiązania  do  zapłaty  na  rzecz
Zamawiającego w reakcji na jego pierwsze pisemne żądanie we wszystkich przypadkach wymienionych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiający uzna, że wadium wniesiono w sposób nieprawidłowy. Zamawiający
nie  dopuszcza  poręczeń  lub  gwarancji  w  których  dla  uruchomienia  płatności  na  rzecz  Zamawiającego
wymagane byłoby spełnienie przez Zamawiającego dodatkowych obowiązków takich jak przedstawienie
dowodów  na  uprzednie  wezwanie  Wykonawcy  do  dobrowolnej  zapłaty  czy  uwierzytelnienie  podpisu
Zamawiającego przez notariusza.

3. Zamawiający zwraca lub rozlicza wadium w trybie art. 46 ust. 1, 1a, 2 albo 148 ust. 4 ustawy.
4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  można  wpłacić  przelewem  na  rachunek  Zamawiającego

wskazany w ust. 2. Inne formy zabezpieczenia określa art. 148 ust. 1 ustawy. W razie jeżeli poręczenie lub
gwarancja  nie  będą  przewidywać  nieodwołalnego  bezwarunkowego  zobowiązania  do  zapłaty  na  rzecz
Zamawiającego w reakcji na jego pierwsze pisemne żądanie we wszystkich przypadkach uznanych przez
Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym postanowień gwarancyjnych)
w okresie o 15 dni dłuższym niż okres  udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji,  Zamawiający  uzna,  że
zabezpieczenie wniesiono w sposób nieprawidłowy. Zamawiający nie dopuszcza poręczeń lub gwarancji w
których  dla  uruchomienia  płatności  na  rzecz  Zamawiającego  wymagane  byłoby  spełnienie  przez
Zamawiającego  dodatkowych  obowiązków takich  jak  przedstawienie  dowodów na  uprzednie  wezwanie
Wykonawcy do dobrowolnej zapłaty, protokołów odbioru, reklamacji lub innych podobnych dokumentów
czy uwierzytelnienie podpisu Zamawiającego przez notariusza.

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w trybie art. 151 ustawy.

§ 10 [pouczenie]
Regulacja w przedmiocie środki ochrony prawnej znajduje się w dziale VI ustawy (art. 179 i następne)

§ 11 [zmiana umowy]
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy również w przypadku określonym w art. 144 ust. 1

pkt. 1 ustawy.
2. Szczegółowy sposób zmiany umowy w powyższych przypadkach określono w umowie.

§ 12 [odesłanie]
Do kwestii nieuregulowanych w SIWZ stosuje się ustawę oraz inne polskie przypisy prawa.

Załączniki do Części I SIWZ:
Załącznik  nr 1 – projekt umowy,
Załącznik  nr 2 – formularz oferty,
Załącznik  nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
Załącznik  nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.



                                                                                                                              Załącznik nr 1 do części  I SIWZ

UMOWA  …………………
o wykonanie i dostarczenie wyposażenia meblowego

zawarta w dniu ………………r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie ul. Hoene – Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin
reprezentowaną przez: mgr Krzysztofa Marcinowskiego – Dyrektora
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą …………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa zawierana  jest  na  skutek  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego postępowania  w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na zadanie  :  Dostawę  wyposażenia meblowego do filii nr 7 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczecinie  Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
w związku z czym dokumentacja przetargowa (SIWZ, oferta, załączniki) stanowi integralną cześć umowy.

                                                                                         § 1
[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu kompletu wyposażenia
meblowego, w skład którego wchodzi :

1 Lada biblioteczna nr 1 szt. 1

2 Lada biblioteczna nr 2 szt. 2

3 Lada biblioteczna nr 3 szt. 1

4 Szafa nr 1 szt. 1

5 Szafa nr 2 szt. 1

6 Szafa nr 3 szt. 1

7 Regał nr 1 szt. 1

8 Szafa nr 4 szt. 1

9 Szafka RTV szt. 2
10 Regał nr 2 szt. 46
11 Regał nr 2A szt. 2
12 Regał nr 2B szt. 4
13 Regał nr 2C szt. 1
14 Regał nr 3 szt. 8
15 Regał nr 4 szt. 25
16 Regał nr 4A szt. 2
17 Regał nr 4B szt. 2
18 Regał nr 4C szt. 1
19 Regał nr 5 szt. 12
20 Regał nr 5A szt. 1
21 Regał nr 5B szt. 1
22 Regał nr 6 szt. 3
23 Regał nr 6C szt. 1
24 Szafa nr 5 szt. 1
25 Regał nr 7 / Info Box szt. 1
26 Regał nr 8 szt. 1
27 Regał nr 10 szt. 1
28 Regał nr 11 szt. 1
29 Regał na CD nr 1 szt. 10
30 Regał na CD nr 2 szt. 6
31 Regał na CD nr 3 szt. 2
32 Regał na CD nr 4 szt. 2
33 Regał na CD nr 5 szt. 8
34 Regał na CD nr 6 szt. 5
35 Regał na CD nr 7 szt. 1
36 Regał na CD nr 8 szt. 2
37 Info Box szt. 1
38 Szafka CD szt. 2
39 Szafa nr 6 szt. 7



40 Szafa nr 7 szt. 1
41 Szafa nr 8 szt. 4
42 Szafa nr 9 szt. 1
43 Szafa nr 10 szt. 1
44 Szafa nr 11 szt. 6
45 Szafa nr 12 szt. 1
46 Aneks kuchenny szt. 1
47 Stolik nr 1 szt. 6
48 Stolik nr 2 szt. 6
49 Stolik nr 3 szt. 9
50 Stolik nr 4 szt. 1
51 Stolik nr 5 szt. 1
52 Stolik nr 5A szt. 1
53 Stolik nr 6 szt. 3
54 Stolik nr 7 szt. 1
55 Stolik nr 8 szt. 1
56 Stolik komputerowy nr 1 szt. 3
57 Stolik komputerowy nr 2 szt. 3
58 Stół konferencyjny składany szt. 20
59 Biurko nr 1 szt. 1
60 Biurko nr 2 szt. 1
61 Kontener mobilny z szufladami szt. 7
62 Półka pod klawiaturę szt. 7
63 KB-A/KB-B – krzesło biurowe obrotowe szt. 7
64 K1-A/K1-B – krzesło biurowe stacjonarne szt. 24
65 K2 – krzesło konferencyjne szt. 150
66 K3 – krzesło stacjonarne szt. 4
67 K4 – krzesło szt. 10
68 F1-A/F1-B/F1-C – fotel szt. 16
69 F3 – fotel szt. 2
70 Sofa moduł 1 szt. 7
71 Sofa moduł 2 szt. 4
72 Sofa moduł 3 szt. 4
73 Pufa szt. 6
74 F4 – fotel szt. 2
75 Sofa 3 szt. 1
76 Wieszak  szt. 16
77 Stolik nr 9 szt. 1
78 Roleta do okna połaciowego 66x118cm szt. 3
79 Roleta do okna połaciowego 66x140cm szt. 5
80 Roleta do okna połaciowego 78x140cm szt. 2
81 Rolety okienne nr 1 szt. 6
82 Rolety okienne nr 2 kpl. 26
83 Parasolniki szt. 9
84 Kosz na śmieci duży szt. 9
85 Kosz na śmieci średni szt. 6
86 KDS – Kosz na śmieci do sanitariatów szt. 6
87 SDR – Suszarka do rąk szt. 5
88 DDM – Dozownik do mydła w płynie + mydło szt. 7
89 PNP – Pojemnik na papier toaletowy + papier WC szt. 6

90
SDW – Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do 
ściany szt. 6

91 WU – Wieszak ubraniowy do kabin WC szt. 9
92 Wycieraczka do butów szt. 2
93 Drabina aluminiowa dwustopniowa szt. 4
94 Wózek biblioteczny szt. 5
95 PDN – Przewijak dla niemowląt szt. 1
96 Regał nr 7/SSW szt. 1
97 Pufa typu Sako szt. 1
98 Fotel dziecięcy szt. 2
99 Stolik dziecięcy szt. 1
100 Wieszak ścienny nr 1 kpl. 1



101 Wieszak ścienny nr 2 kpl. 1
102 Wieszak ścienny nr 3 kpl. 1
103 Szafka na gaśnice + gaśnice kpl. 1
104 Półka na zabudowie z płyty GK kpl. 3
105 Obudowa pionu c.o, z rewizją kpl. 1

2. Szczegółowy  opis  wymiarów  poszczególnych  elementów  wyposażenia  meblowego  i  materiałów
wymaganych do ich produkcji znajduje się na załączonych do niniejszej umowy opisie i rysunkach, które
stanowią integralną część umowy.

§ 2

[Zobowiązanie Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się niewadliwie wykonać i dostarczyć  wymienione w § 1 kompletne wyposażenie
meblowe,  rozmieścić  i  zmontować  (połączyć)  poszczególne  elementy  wyposażenia  meblowego  w
pomieszczeniach  budynku  pl.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  8  zgodnie  z   planami  przedstawionymi  w
opracowanej dokumentacji.

2. Wykonawca   na  własny  koszt   zutylizuje  wszystkie   materiały  pozostające  po  transporcie  i  montażu
dostarczonego wyposażenia (kartony, folie  itp.)

3. Strony  dokonają  protokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy.  Niewadliwy  odbiór  przedmiotu  umowy
zostanie dokonany jedynie w przypadku dostarczenia niewadliwego i kompletnego przedmiotu zamówienia
do lokalu przy  pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 oraz po prawidłowym rozmieszczeniu i montażu (połączeniu)
poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.

4. Rozmieszczenie i montaż (połączenie) elementów wyposażenia meblowego zostanie wykonane zgodnie z
dokumentacją projektowa meblową (rys.1 mw – 5 mw ).

§ 3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za spełnione przez niego świadczenie cenę w kwocie     …………   . Na
cenę powyższą składają się ceny jednostkowe za następujące elementy wyposażenia meblowego:

2. W  cenę  wliczone  są  również  koszty  transportu,  rozmieszczenia  i  montażu  (połączenia)  elementów
wyposażenia meblowego w lokalu przy al. Wojska Polskiego 2.

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  uiszczone  po  niewadliwym  protokolarnym  odbiorze  wyposażenia
meblowego (por. § 2 ust. 3) oraz po wpłynięciu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia spełnienia
się ostatniego warunku przewidzianego w ust. 3.

5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki.

§ 4
                                                                               [Gwarancja]
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace i użyte materiały przez okres 12 miesięcy licząc od daty

protokolarnego odbioru wyposażenia meblowego.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  wszelkich  wad  albo  dostarczenia  przedmiotu

wolnego od wad jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Zamawiającemu przysługuje prawo
zlecenia zastępczego wykonania gwarancyjnego zobowiązania Wykonawcy na koszt  Wykonawcy,  jeżeli
Wykonawca  nie  usunie  wad  w terminie  14  dni  od  dnia  zgłoszenia  albo  jeżeli  wcześniej  Wykonawca
dwukrotnie nieskutecznie spełniał świadczenie gwarancyjne (wadę usuwał lub dostarczał przedmiot wolny
od wad).

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy
(gwarancja na wykonane prace i użyte materiały).

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyrządzonych na skutek:
a. nieprawidłowego korzystania z przedmiotu umowy
b.uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej konserwacji
c. napraw podjętych przez Zamawiającego we własnym zakresie.

2. Wykonawca usunięcia wszelkich wad dokona na miejscu. W przypadku konieczności przetransportowania
jakiegokolwiek elementu celem usunięcia wady albo w przypadku dostarczenia przedmiotu wolnego od wad
koszt transportu pokrywa Wykonawca.

§ 5
[Kary umowne]

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia o
którym mowa w § 3 ust. 1 zd. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z



wykonaniem, dostarczeniem, rozmieszczeniem lub montażem (połączeniem) kompletnego i niewadliwego
wyposażenia meblowego.

2. Zamawiający  ma prawo dochodzenia  na zasadach  ogólnych odszkodowania  przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nie regulowanych mają zastosowanie przepisy k.c.
3. Ewentualne  spory  wynikłe  na  gruncie  niniejszej  umowy  poddaje  się  pod  rozstrzygnięcie  sądowi

właściwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiającego
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki :
1. Rysunki techniczne poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
2. Opis techniczny wyposażenia meblowego.

       3.    Wizualizacja – w formie elektronicznej.

……………………………………                                     …………………………………
Zamawiający                                                                  Wykonawca

załącznik nr 2 do Części I SIWZ



FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.........................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................  NIP ...............................  Nr konta bankowego: .............................................................................

nr telefonu ........................................................... 

e-mail lub e-maile ..........................................................................................................................................
(uwaga – podanie e-mail jest konieczne dla korespondencji z Zamawiającym)

Nawiązując  do  zaproszenia  do  złożenia  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pt.:  „Dostawa
wyposażenia  meblowego  do  filii  nr  7  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Szczecinie,  pl.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  8”
oświadczamy, że:

1) Zapoznaliśmy  się  ze  SIWZ  i  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  niej  wymaganiami  i  zasadami
postępowania. W szczególności uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

2) Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty  do zawarcia  umowy  na  wymienionych  w  nim  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

3) Posiadamy  wszelkie  informacje  potrzebne  dla  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  znamy  cel
Zamawiającego jakim jest umeblowanie nowej filii bibliotecznej na pl. Matki Teresy z Kalkuty 8.

4) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową …………………… zł brutto
5) Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy w wymiarze:

 24 miesięcy  36 miesięcy

i potwierdzamy, że znamy warunki gwarancyjne określone w umowie
(w razie braku wyboru, nieczytelności wyboru lub wyboru wielu opcji Zamawiający uznaje udzielenie minimalnej 24 miesięcznej gwarancji).

6) Oferujemy wykonanie umowy w terminie

 110 dni  100 dni  90 dni  80 dni

licząc od dnia jej zawarcia, a w przypadku opóźnienia zapłacimy kary umowne przewidziane w umowie
(w razie braku wyboru, nieczytelności wyboru lub wyboru wielu opcji Zamawiający uznaje wybór opcji „110 dni”, tj.: najdłuższego dopuszczalnego terminu).

7) W  przypadku  gdy  nasza  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  złożymy  żądane  przez  Zamawiającego  dokumenty,
w szczególności:

a. referencje i inne dokumenty (jeżeli dotyczy),
b. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8) Niezwłocznie po wyborze naszej oferty będziemy zobligowani do podpisania umowy zgodnie z treścią załącznika nr 1
do SIWZ oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9) Integralną  częścią  niniejszego  Formularza  Ofertowego  jest  jednostkowa  wycena  poszczególnych  elementów
wyposażenia meblowego. Oświadczamy, że w razie rozbieżności między ceną podaną przez nas w pkt. 4, a sumą cen
poszczególnych elementów wyposażenia meblowego decydująca jest cena podana przez nas w pkt. 4.

Filia nr 7 przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie

LP. NAZWA WYPOSAŻENIA J.M. ILOŚĆ
CENA

NETTO
SZTUKI

CENA
BRUTTO
SZTUKI

WARTOŚĆ 
       BRUTTO

1 Lada biblioteczna nr 1 szt. 1   
2 Lada biblioteczna nr 2 szt. 2   
3 Lada biblioteczna nr 3 szt. 1   



4 Szafa nr 1 szt. 1   
5 Szafa nr 2 szt. 1   
6 Szafa nr 3 szt. 1   
7 Regał nr 1 szt. 1   
8 Szafa nr 4 szt. 1   
9 Szafka RTV szt. 2   

10 Regał nr 2 szt. 46   

11 Regał nr 2A szt. 2   

12 Regał nr 2B szt. 4   

13 Regał nr 2C szt. 1   

14 Regał nr 3 szt. 8   

15 Regał nr 4 szt. 25   

16 Regał nr 4A szt. 2   

17 Regał nr 4B szt. 2   

18 Regał nr 4C szt. 1   

19 Regał nr 5 szt. 12   

20 Regał nr 5A szt. 1   

21 Regał nr 5B szt. 1   

22 Regał nr 6 szt. 3   

23 Regał nr 6C szt. 1   

24 Szafa nr 5 szt. 1   

25 Regał nr 7 / Info Box szt. 1   

26 Regał nr 8 szt. 1   

27 Regał nr 10 szt. 1   

28 Regał nr 11 szt. 1   

29 Regał na CD nr 1 szt. 10   

30 Regał na CD nr 2 szt. 6   

31 Regał na CD nr 3 szt. 2   

32 Regał na CD nr 4 szt. 2   

33 Regał na CD nr 5 szt. 8   

34 Regał na CD nr 6 szt. 5   

35 Regał na CD nr 7 szt. 1   

36 Regał na CD nr 8 szt. 2   

37 Info Box szt. 1   

38 Szafka CD szt. 2   

39 Szafa nr 6 szt. 7   

40 Szafa nr 7 szt. 1   

41 Szafa nr 8 szt. 4   

42 Szafa nr 9 szt. 1   

43 Szafa nr 10 szt. 1   

44 Szafa nr 11 szt. 6   

45 Szafa nr 12 szt. 1   

46 Aneks kuchenny szt. 1   

47 Stolik nr 1 szt. 6   

48 Stolik nr 2 szt. 6   

49 Stolik nr 3 szt. 9   

50 Stolik nr 4 szt. 1   

51 Stolik nr 5 szt. 1   

52 Stolik nr 5A szt. 1   

53 Stolik nr 6 szt. 3   

54 Stolik nr 7 szt. 1   

55 Stolik nr 8 szt. 1   

56 Stolik komputerowy nr 1 szt. 3   

57 Stolik komputerowy nr 2 szt. 3   

58 Stół konferencyjny składany szt. 20   

59 Biurko nr 1 szt. 1   

60 Biurko nr 2 szt. 1   

61 Kontener mobilny z szufladami szt. 7   

62 Półka pod klawiaturę szt. 7   

63 KB-A/KB-B – krzesło biurowe obrotowe szt. 7   

64 K1-A/K1-B – krzesło biurowe stacjonarne szt. 24   

65 K2 – krzesło konferencyjne szt. 150   

66 K3 – krzesło stacjonarne szt. 4   



67 K4 – krzesło szt. 10   

68 F1-A/F1-B/F1-C – fotel szt. 16   

69 F3 – fotel szt. 2   

70 Sofa moduł 1 szt. 7   

71 Sofa moduł 2 szt. 4   

72 Sofa moduł 3 szt. 4   

73 Pufa szt. 6   

74 F4 – fotel szt. 2   

75 Sofa 3 szt. 1   

76 Wieszak  szt. 16   

77 Stolik nr 9 szt. 1   

78 Roleta do okna połaciowego 66x118cm szt. 3   

79 Roleta do okna połaciowego 66x140cm szt. 5   

80 Roleta do okna połaciowego 78x140cm szt. 2   

81 Rolety okienne nr 1 szt. 6   

82 Rolety okienne nr 2 kpl. 26   

83 Parasolniki szt. 9   

84 Kosz na śmieci duży szt. 9   

85 Kosz na śmieci średni szt. 6   

86 KDS – Kosz na śmieci do sanitariatów szt. 6   

87 SDR – Suszarka do rąk szt. 5   

88 DDM – Dozownik do mydła w płynie + mydło szt. 7   

89 PNP – Pojemnik na papier toaletowy + papier WC szt. 6   

90
SDW – Szczotka do WC z uchwytem 
mocowanym do ściany szt. 6   

91 WU – Wieszak ubraniowy do kabin WC szt. 9   

92 Wycieraczka do butów szt. 2   

93 Drabina aluminiowa dwustopniowa szt. 4   

94 Wózek biblioteczny szt. 5   

95 PDN – Przewijak dla niemowląt szt. 1   

96 Regał nr 7/SSW szt. 1   

97 Pufa typu Sako szt. 1   

98 Fotel dziecięcy szt. 2   

99 Stolik dziecięcy szt. 1   

100 Wieszak ścienny nr 1 kpl. 1   

101 Wieszak ścienny nr 2 kpl. 1   

102 Wieszak ścienny nr 3 kpl. 1   

103 Szafka na gaśnice + gaśnice kpl. 1   

104 Półka na zabudowie z płyty GK kpl. 3   

105 Obudowa pionu c.o, z rewizją kpl. 1   

             OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO – do  wpisania do pkt. 4 Formularza Ofertowego:

Obligatoryjne załączniki do oferty:
- oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 do Części I SIWZ),
Inne załączniki: ……………………………………………………………

...................................... dnia .................2020 r.                    ...........................................................................
                                                                                         (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Części I SIWZ

Zamawiający:  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Wykonawca:

……………………………………………………………………..……………………………………………
(pełna nazwa: firma, adres, oraz w zależności od podmiotu: NIP/PESEL/KRS/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..………………………………………………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa wyposażenia meblowego do filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, pl. Matki Teresy z Kalkuty 8” 

oświadczam, co następuje:

Rubryka I
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w § 4 SIWZ

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

 Rubryka II
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

- (gdy nie dotyczy – przekreślić całą rubrykę II) -

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez
zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………….……………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

Rubryka III
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Rubryka IV
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

- (gdy nie dotyczy – przekreślić całą rubrykę IV) - 

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………….
…………………… (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  zachodzą  podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

Rubryka V
Oświadczenie o środkach naprawczych

- (gdy nie dotyczy – przekreślić całą rubrykę V) - 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy (podać podstawę wykluczenia). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………..………

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik nr 4 do Części I SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 
.....................................................................................................................................................

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

składam(y) listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:
Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej  ,   o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

………………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



CZĘŚĆ II SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie wyposażenia meblowego:

LP. NAZWA WYPOSAŻENIA J.M. ILOŚĆ
1 Lada biblioteczna nr 1 szt. 1
2 Lada biblioteczna nr 2 szt. 2
3 Lada biblioteczna nr 3 szt. 1
4 Szafa nr 1 szt. 1
5 Szafa nr 2 szt. 1
6 Szafa nr 3 szt. 1
7 Regał nr 1 szt. 1
8 Szafa nr 4 szt. 1
9 Szafka RTV szt. 2

10 Regał nr 2 szt. 46

11 Regał nr 2A szt. 2

12 Regał nr 2B szt. 4

13 Regał nr 2C szt. 1

14 Regał nr 3 szt. 8

15 Regał nr 4 szt. 25

16 Regał nr 4A szt. 2

17 Regał nr 4B szt. 2

18 Regał nr 4C szt. 1

19 Regał nr 5 szt. 12

20 Regał nr 5A szt. 1

21 Regał nr 5B szt. 1

22 Regał nr 6 szt. 3

23 Regał nr 6C szt. 1

24 Szafa nr 5 szt. 1

25 Regał nr 7 / Info Box szt. 1

26 Regał nr 8 szt. 1

27 Regał nr 10 szt. 1

28 Regał nr 11 szt. 1

29 Regał na CD nr 1 szt. 10

30 Regał na CD nr 2 szt. 6

31 Regał na CD nr 3 szt. 2

32 Regał na CD nr 4 szt. 2

33 Regał na CD nr 5 szt. 8

34 Regał na CD nr 6 szt. 5

35 Regał na CD nr 7 szt. 1

36 Regał na CD nr 8 szt. 2

37 Info Box szt. 1

38 Szafka CD szt. 2

39 Szafa nr 6 szt. 7

40 Szafa nr 7 szt. 1

41 Szafa nr 8 szt. 4

42 Szafa nr 9 szt. 1

43 Szafa nr 10 szt. 1

44 Szafa nr 11 szt. 6

45 Szafa nr 12 szt. 1

46 Aneks kuchenny szt. 1

47 Stolik nr 1 szt. 6

48 Stolik nr 2 szt. 6

49 Stolik nr 3 szt. 9

50 Stolik nr 4 szt. 1

51 Stolik nr 5 szt. 1

52 Stolik nr 5A szt. 1

53 Stolik nr 6 szt. 3

54 Stolik nr 7 szt. 1

55 Stolik nr 8 szt. 1

56 Stolik komputerowy nr 1 szt. 3

57 Stolik komputerowy nr 2 szt. 3

58 Stół konferencyjny składany szt. 20



59 Biurko nr 1 szt. 1

60 Biurko nr 2 szt. 1

61 Kontener mobilny z szufladami szt. 7

62 Półka pod klawiaturę szt. 7

63 KB-A/KB-B – krzesło biurowe obrotowe szt. 7

64 K1-A/K1-B – krzesło biurowe stacjonarne szt. 24

65 K2 – krzesło konferencyjne szt. 150

66 K3 – krzesło stacjonarne szt. 4

67 K4 – krzesło szt. 10

68 F1-A/F1-B/F1-C – fotel szt. 16

69 F3 – fotel szt. 2

70 Sofa moduł 1 szt. 7

71 Sofa moduł 2 szt. 4

72 Sofa moduł 3 szt. 4

73 Pufa szt. 6

74 F4 – fotel szt. 2

75 Sofa 3 szt. 1

76 Wieszak  szt. 16

77 Stolik nr 9 szt. 1

78 Roleta do okna połaciowego 66x118cm szt. 3

79 Roleta do okna połaciowego 66x140cm szt. 5

80 Roleta do okna połaciowego 78x140cm szt. 2

81 Rolety okienne nr 1 szt. 6

82 Rolety okienne nr 2 kpl. 26

83 Parasolniki szt. 9

84 Kosz na śmieci duży szt. 9

85 Kosz na śmieci średni szt. 6

86 KDS – Kosz na śmieci do sanitariatów szt. 6

87 SDR – Suszarka do rąk szt. 5

88 DDM – Dozownik do mydła w płynie + mydło szt. 7

89 PNP – Pojemnik na papier toaletowy + papier WC szt. 6

90 SDW – Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany szt. 6

91 WU – Wieszak ubraniowy do kabin WC szt. 9

92 Wycieraczka do butów szt. 2

93 Drabina aluminiowa dwustopniowa szt. 4

94 Wózek biblioteczny szt. 5

95 PDN – Przewijak dla niemowląt szt. 1
96 Regał nr 7/SSW szt. 1
97 Pufa typu Sako szt. 1
98 Fotel dziecięcy szt. 2

99 Stolik dziecięcy szt. 1

100 Wieszak ścienny nr 1 kpl. 1

101 Wieszak ścienny nr 2 kpl. 1

102 Wieszak ścienny nr 3 kpl. 1

103 Szafka na gaśnice + gaśnice kpl. 1

104 Półka na zabudowie z płyty GK kpl. 3

105 Obudowa pionu c.o, z rewizją kpl. 1

Szczegółowy opis techniczny ww. wyposażenia meblowego zawarty jest w  dokumencie  Opis techniczny 
i rysunkach.
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