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Ogłoszenie nr 374663 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.  

Katowice: Dostawa mebli 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 321611-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, 

ul. ul. Ligonia  46, 40037   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 

78, e-mail zamowienia@slaskie.pl 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 

zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 

jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 

należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa mebli 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
OP-ZP.272.1.00079.2016.AA 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, 

ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w 

budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach. Szczegółowy opis 
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przedmiotu zamówienia znajduje się w SOPZ - załączniku nr 3 do SIWZ/ załączniku nr 1 do umowy. 

Przedstawione w SOPZ zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Postanowienia wspólne dla 

wszystkich zakresów: a) Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). b) 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w terminie 

max. do 21 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od daty zawarcia umowy. c) 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić oraz wypoziomować meble w dni 

robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00, z możliwością zmiany godzin po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń 

w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. 

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem mebli, ubezpieczeniem na czas 

transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem i 

wypoziomowaniem mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. e) Wykonawca udzieli 

gwarancji na dostarczone meble na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc 

od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa wzór umowy. f) Dostawa mebli zostanie 

potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół powinien zawierać co najmniej: nazwę 

mebla, ilość dostawy, datę oraz miejsce przekazania. Protokół zostanie sporządzony w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisany przez obie strony protokół 

zdawczo – odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2 

Dodatkowe kody CPV: 39132100-7, 39121100-7, 39121200-8, 39112000-0, 39151000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    
 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT20000 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert11 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  
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PB Tenders Jakub Pawulski,  firma@pbtenders.pl,  ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,  85-868,  

Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22755 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 18204 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W dniu 28.11.2016 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, tj. Alnag Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków uchylił się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponieważ w postępowaniu upłynął już termin 

związania ofertą, Zamawiający nie ma możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego nie ma możliwości 

zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT12128 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert7 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy  

Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

Waluta:  
 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    
 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT4710 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert9 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Koma R. Kozakiewicz sp.j.,  biuro@meblekoma.pl,  ul. Chorzowska 3 lok. 3,  26-600,  Radom,  

kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5340 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13038 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
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podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 4    
 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT3440 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert8 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Meriwa sp.j. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski,  andrzej.ch@meriwa.pl,  al. Warszawska 150,  20-

824,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4747,80 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4378,8 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9840 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 5    
 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W dniu 28.11.2016 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, tj. Alnag Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków uchylił się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponieważ w postępowaniu upłynął już termin 

związania ofertą, Zamawiający nie ma możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego nie ma możliwości 
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zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT4880 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert8 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy  

Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

Waluta:  
 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


