
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.utk.gov.pl 

 

Warszawa: ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, zakup, dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem 

opakowań i rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz 

dla Oddziałów Terenowych UTK 

Numer ogłoszenia: 96728 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Transportu Kolejowego , Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 749 14 00, faks 22 749 14 01. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.utk.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, 

zakup, dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych 

dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz dla Oddziałów Terenowych UTK. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, zakup i dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem 

opakowań i rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz dla 

Oddziałów Terenowych UTK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną 

ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, 

jakie spełniać musi ww. asortyment wraz z informacjami o innego rodzaju obowiązkach 

nakładanych na Wykonawcę zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, 

stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.12.10.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

http://www.utk.gov.pl/


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W niniejszym 

postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł. (słownie: dziewięć 

tysięcy zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, przelewem na 

rachunek bankowy; poręczeniach bankowych; poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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 

2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą tj. 30 

dni licząc od dnia otwarcia ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 

nr 36 1010 1010 0055 0013 9120 0000, jako tytuł przelewu należy wskazać: BAF-251-

177/2015. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ppkt 

8.3.2 - 8.3.6 SIWZ powyżej zobowiązany jest on dostarczyć oryginał właściwego dokumentu 

poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert (może być złożony wraz z 

ofertą). Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości, w 

formie lub formach, o których mowa w pkt 8 niniejszego SIWZ zostanie wykluczony z 

postępowania. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.9. 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz - jeżeli 

jest wymagane - po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający 

zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego 

Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: Wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących 



po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, 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 ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co, do których nie ma 

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 2 Ustawy PZP oraz posiadają uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia 

warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu 

warunków na złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co, do których nie ma 

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 

posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca, a w przypadku 

spółki cywilnej przynajmniej jeden ze wspólników, musi 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 2 

zamówienia na dostawę mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych 

brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda. W przypadku, gdy o udzielenie 

zamówienia ubiega się konsorcjum, doświadczeniem w realizowaniu 2 dostaw 

mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) każda, musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest 

odpowiedzialny za realizację dostawy (a nie jedynie za transport, czy montaż). 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej są: poświadczenie odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie 



powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminów składania ofert w niniejszym postępowaniu (patrz. pkt 5.6. SIWZ), 

oświadczenie Wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa powyżej (patrz pkt. 5.6. SIWZ)wykonanie zamówienia. Ocena 

spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia, 

na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co, do których nie ma 

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 

posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca, a w przypadku 

spółki cywilnej przynajmniej jeden ze wspólników, musi 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 2 

zamówienia na dostawę mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych 

brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda. W przypadku, gdy o udzielenie 

zamówienia ubiega się konsorcjum, doświadczeniem w realizowaniu 2 dostaw 

mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) każda, musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest 

odpowiedzialny za realizację dostawy (a nie jedynie za transport, czy montaż). 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej są: poświadczenie odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminów składania ofert w niniejszym postępowaniu (patrz. pkt 5.6. SIWZ), 

oświadczenie Wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa powyżej (patrz pkt. 5.6. SIWZ)wykonanie zamówienia. Ocena 

spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia, 

na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co, do których nie ma 

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 

posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i 



osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca, a w przypadku 

spółki cywilnej przynajmniej jeden ze wspólników, musi 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 2 

zamówienia na dostawę mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych 

brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda. W przypadku, gdy o udzielenie 

zamówienia ubiega się konsorcjum, doświadczeniem w realizowaniu 2 dostaw 

mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) każda, musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest 

odpowiedzialny za realizację dostawy (a nie jedynie za transport, czy montaż). 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej są: poświadczenie odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminów składania ofert w niniejszym postępowaniu (patrz. pkt 5.6. SIWZ), 

oświadczenie Wykonawcy, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa powyżej (patrz pkt. 5.6. SIWZ)wykonanie zamówienia. Ocena 

spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia, 

na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co, do których nie ma 

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 2 Ustawy PZP oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunków odbędzie 

się zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z 

ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden ze wspólników, 

musi 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 2 zamówienia na dostawę mebli o wartości, co najmniej 300 

000,00 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda. W przypadku, gdy o 

udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, doświadczeniem w realizowaniu 2 

dostaw mebli o wartości, co najmniej 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) każda, musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest 

odpowiedzialny za realizację dostawy (a nie jedynie za transport, czy montaż). 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej są: poświadczenie odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminów składania ofert 

w niniejszym postępowaniu (patrz. pkt 5.6.SIWZ), oświadczenie Wykonawcy, - 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz pkt. 5.6.SIWZ).; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, 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; 

III.4.3.2) 

 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -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. 

III.4.4) 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 informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi 

złożyć następujące dokumenty tj.:1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza 

Ofertowego, będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ): o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP (tj. 

o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o 

niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt od 1 do 11 Ustawy PZP) oraz w art. 24 ust. 2 Ustawy PZP, oraz o 



niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego 

prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia 

lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 

właściwego organu o tym, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność 

gospodarczą tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; a dla 

spółki cywilnej wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

wszystkich wspólników, dla pozostałych wypis z KRS), wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 

zachowaniem sposobu reprezentacji); 3. Dokumenty potwierdzające zgodność produktu z 

normami, określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do 

SIWZ tj.; Atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której wykonane są biurka, 

łączniki do biurek, oraz kontenery, Dokumenty potwierdzające gęstość płyty, z której 

wykonane są biurka min. 620 kg na m3, Zaświadczenie potwierdzające ścieralności blatów 

biurek na poziomie minimum 3B wg normy EN 14322, Zaświadczenie potwierdzające, że 

szafy posiadają wytrzymałości, trwałości oraz są bezpieczne dla użytkowania wykonanych 

według norm PN EN 14073 2 oraz PN EN 14073 3 z wynikiem pozytywnym; 4. Ilustrowane 

karty katalogowe produktów zawierające wymiary produktów i ich zdjęcia (lub szczegółowe 

rysunki techniczne) oraz nazwę producenta - potwierdzające, że oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ; 5. Próbki trzech oferowanych przez 

Wykonawcę produktów (po jednej sztuce), tj. biurko, o którym mowa w OPZ stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, tab. 1 poz. nr 1, szafa aktowa, o którym mowa w OPZ stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, tab. 1 poz. nr 4, kontener, o którym mowa w OPZ stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, tab. 1 poz. nr 3 (powyższe próbki składane są w celu dokonania 

oceny kryterium jakościowego o którym mowa w pkt 13.4 SIWZ.); 6. Próbki płyt wielkości 

od 100 mm x 100 mm do 200 x 200 mm, z której wykonane będą meble. Należy przedstawić, 

co najmniej 2 płyty jedna w kolorze orzech i jedna w kolorze szarym. Każda z płyt musi być 

opisana w sposób trwały (oklejenie, opisanie) poprzez wskazanie nazwy i adresu wykonawcy 

oraz podanie koloru. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki płyt, z jakiej zostanie 

wykonana dostawa z całej palety kolorystycznej oferowanej przez Wykonawcę; 7. Wzorniki 

kolorystyki płyt, z jakich możliwe jest wykonanie mebli wskazanych w poz. od 1 do 15 

wskazanych w tab. nr 1 OPZ; 8. Wzorniki kolorystyki płyt, z jakich możliwe jest wykonanie 

mebli wskazanych w poz. od 18 do 26 (bez poz. nr 24 i 25) wskazanych w tab. nr 1 OPZ. W 

przypadku, gdy kolorystyka mebli wymienionych w cz. I pkt. 7 OPZ jest spójna z kolorystyką 

mebli wymienionych w cz. I. pkt 8 Zamawiający nie wymaga złożenia próbnika, o którym 

mowa w pkt. 6.1.8 SIWZ; 9. Wzorniki tapicerki/tkaniny obiciowej, z jakiej wykonane mają 

być fotele, o których mowa w poz. 24 tab. nr 1 OPZ. (w tym czarny i kremowy); 10. Próbki 

tkanin z palety barw producenta (w tym niebieski i pomarańczowy), z jakich możliwe jest 

wykonanie obicia blend, o których mowa w poz. nr 16 i 17 niniejszego OPZ; 11. 

Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 2 do 

SIWZ) o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP; 12. Oświadczenie Wykonawcy, że: oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do 



SIWZ, w tym, w szczególności - dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, 

wolny od wad technicznych i prawnych, oraz objęty jest gwarancją producenta, potwierdzoną 

przez oryginalne karty gwarancyjne oraz oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia 

spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, 

określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie; 13. 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - Jakość - 34 

 3 - Termin - 6 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.utk.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.utk.gov.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 18.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Recepcja 12 p. 

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


