12.07.2010 r.
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak post powania: NZ-NA/I/ PN/11/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w

ebie, wraz z wykonaniem us ug

zwi zanych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Warto

szacunkowa zamówienia: poni ej 125.000,00 EURO

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.)

Zatwierdzam:
Dyrektor
/-/
Marek D ugosz
12.07.2010
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1. Zamawiaj cy
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Zespó ds. Zamówie Publicznych: tel./fax: + 48 58 660 76 61
Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30
Znak post powania: NZ-NA/I/ PN/11/10– Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiaj cego nale y pos ugiwa si tym znakiem.

Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na
dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w

ebie, wraz z wykonaniem us ug

zwi zanych.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamówie

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustaw Pzp”,

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej
w ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia
zawiera za cznik nr 1 do SIWZ oraz za nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.
3.2.

Wykonawca

jest

zobowi zany

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z wymaganiami okre lonymi w SIWZ.
3.3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
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a) uzyskanie wszelkich informacji potrzebnych do nale ytej realizacji zamówienia, w
szczególno ci dokonanie ogl dzin/wizji lokalnej obiektu – miejsc monta u mebli, celem
wykonania szczegó owych pomiarów potrzebnych do w
b) dostaw

ciwej realizacji zamówienia;

mebli (wytworzenie, dowóz) do miejsc dostawy zgodnie z wymaganiem

Zamawiaj cego okre lonym w za czniku nr 1 do SIWZ, z zastrze eniem pkt 3.4., oraz
na podstawie informacji zebranych podczas wizji lokalnej obiektu;
c) monta oraz ustawienie dostarczonych mebli w pomieszczeniach Stacji – zgodnie z za .
nr 1 oraz 5 do SIWZ, oraz wskazówkami Zamawiaj cego;
d) dostarczenie instrukcji obs ugi i konserwacji, dla ka dej jednostki dostarczonych
towarów, która takich wymaga.
e) udzielenie 24 miesi cznej gwarancji, w trakcie której wykonawca obowi zany jest, na
warunkach okre lonych w umowie, której wzór stanowi za . nr 5 do SIWZ, usuwa
usterki i dokonywa napraw wyposa enia obj tego przedmiotem zamówienia.
Szczegó owy zakres realizacji przedmiotu zamówienia okre la za . nr 1 oraz za . nr 5 do
SIWZ.
3.4. Zamawiaj cy zastrzega, e opis przedmiotu zamówienia wskazany w za . nr 1 do SIWZ,
zosta sporz dzony przez Zamawiaj cego z nale yt staranno ci , na podstawie planów
budynku podlegaj cego wyposa eniu w ramach niniejszej umowy, jednak e budynek ten
obecnie jest w fazie budowy. Tym samym wymiary poszczególnych mebli tworzonych na
wymiar mog nieznacznie ulec zmianie. Dlatego te Wykonawca obowi zany jest do
dokonania wizji lokalnej, po uko czeniu robót budowlanych, umo liwiaj cej pobranie
pomiarów, zgodnie z ust. 3.3. lit. a, celem uzyskania dok adnych informacji co do wymiaru
zamawianego wyposa enia. Wykonawca obowi zany jest realizowa

przedmiotowe

zamówienia w oparciu o pobrane przez siebie wymiary, wytyczne Zamawiaj cego, oraz
zgodnie ze specjalistyczn wiedz potrzebn do realizacji przedmiotowego zamówienia.
3.5 Wspólny s ownik zamówie (CPV):
39100000-3 - meble
3.6 Wykonawca mo e powierzy cz
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lub ca

zamówienia podwykonawcom.

Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupe niaj cych
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie uzupe niaj cych, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.
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Opis sposobu przedstawiania ofert cz ciowych
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Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
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Termin wykonania zamówienia

6.1.Wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31
pa dziernika 2010r, z zastrze eniem pkt 6.2. i pkt. 6.3.
6.2.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 20 dni od dnia poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiaj cego o mo liwo ci rozpocz cia realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. wykonania szczegó owych pomiarów i wykonawstwa.
6.3. Wykonawca udzieli 24 miesi cznej gwarancji na dostaw mebli oraz us ugi z ni zwi zane.

7. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe nienia
tych warunków
7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
7.1.1. spe niaj warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy, w
szczególno ci posiadaj wiedz i do wiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, nale ycie
wykonali dwie dostawy mebli wraz z us ug ich monta u, o warto ci nie mniejszej ni
100 000 z ka da.
7.1.2. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
7.2.Wykonawca jest zobowi zany wykaza nie pó niej ni na dzie sk adania ofert, spe nienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazanych w pkt 7.1.1. SIWZ i brak
podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy, wskazany w pkt 7.1.2. SIWZ.
7.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, warunki
okre lone w pkt 7.1. mog by spe nione

cznie przez Wykonawców, z zastrze eniem e

warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp musi spe nia
ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
7.4.Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i o wiadczeniach wymienionych w punkcie 8 SIWZ,
które nale y za czy do oferty. Z tre ci dokumentów musi jednoznacznie wynika , e
Wykonawca spe nia warunki wymagane przez Zamawiaj cego i wykaza brak podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy.
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7.5.Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca w zakresie spe nienia warunku, o którym mowa w
pkt 7.1.1, mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od
charakteru prawnego

cz cych go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca

obowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami w postaci
wiedzy i do wiadczenia w wymiarze, o jakim mowa w pkt 7.1.1., niezb dnymi do realizacji
zamówienia. Za udowodnienie powy szego faktu Zamawiaj cy uzna w szczególno ci
pisemne o wiadczenie podmiotów, o których mowa powy ej, o udost pnieniu Wykonawcy
posiadanych zasobów, wiedzy i do wiadcze , uczestnictwo w realizacji zamówienia osób
posiadaj cych wiedz i do wiadczenie zgodne z wymaganym.

8. Wykaz o wiadcze

i dokumentów, jakie maj

dostarczy

Wykonawcy w celu

potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu i wskazuj cych na brak
podstaw do wykluczenia
8.1. W celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty sporz dzonej w oparciu o formularz oferty – za nr 4 do
SIWZ, nale y do czy :
a)

wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone zgodnie z
za . nr 2 do SIWZ

b) wykaz wykonanych dostaw sporz dzony wg za cznika nr 6 do SIWZ, a w przypadku o
którym mowa w pkt 7.5 SIWZ, równie o wiadczenie wskazanych podmiotów
c) dokumenty potwierdzaj ce, e wykazane wg Za cznika nr 6 do SIWZ dostawy zosta y
wykonane nale ycie, np. referencje
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia
w zakresie okoliczno ci wskazanych w art. 24 ustawy Pzp, do oferty sporz dzonej w
oparciu o formularz oferty – za . nr 4 do SIWZ, nale y do czy :
a)

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone zgodnie z za . nr 3 do
SIWZ

b) aktualny odpis z w

ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert. W przypadku sk adania oferty przez osob fizyczn , obowi zana jest ona z
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy – w
przypadku osób fizycznych zamawiaj cy uzna za wystarczaj ce

przed

enie

wiadczenia, o którym mowa w lit. a.
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8.3 Ponadto w celu wykazania reprezentacji nale y do czy , w przypadku dzia ania
Wykonawcy przez pe nomocników, pe nomocnictwo w oryginale, kopii po wiadczonej za
zgodno

z orygina em przez mocodawc lub kopii po wiadczonej notarialnie.

8.4.O wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu i braku
podstaw do wykluczenia, nale y z

w formie orygina u. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, o wiadczenie, o którym mowa w pkt
8.2. lit. a, sk ada we w asnym imieniu ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o
udzielenie zamówienia. Natomiast warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art.
22 i na których potwierdzenie sk adane jest o wiadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1, mog
by

spe nianie

cznie i o wiadczenie o ich spe nianiu mo e by

z

one w imieniu

wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
8.5. Aktualny odpis z w

ciwego rejestru, o którym mowa w pkt 8.2. lit b, mo na z

formie orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno

w

z orygina em przez Wykonawc .

8.6.Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wówczas sk ada odpowiednie dokumenty okre lone w § 4 Rozporz dzenia
Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
mo e

da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by

sk adane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

9.0 Oferta i dokumenty:
9.1. Zamawiaj cy wymaga, aby oferta zawiera a nast puj ce dokumenty:
1)

wiadczenia i dokumenty sk adane w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u
w post powaniu, oraz wykazuj ce brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, które
zosta y wymienione i opisane w pkt. 8.1. oraz pkt. 8.2. SIWZ;

2) dokumenty potwierdzaj ce umocowanie do reprezentacji, wskazane w pkt 8.3. SIWZ
3) wype niony przez Wykonawc formularz oferty – wzór formularza oferty zawarto w
za czniku nr 4 do SIWZ;
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
do oferty

nale y

do czy

pe nomocnictwo

dla

o udzielenie zamówienia

ustanowionego

pe nomocnika

do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi by
podpisana w taki sposób, by wi za a prawnie wszystkich Wykonawców sk adaj cych
wspóln ofert .
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10. Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania
wiadcze

lub

dokumentów,

a

tak e

wskazanie

osób

uprawnionych

do

porozumiewania si z Wykonawcami.
10.1. Post powanie prowadzone jest w j zyku polskim, dotyczy to równie korespondencji
oraz porozumiewania si

mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc . Dokumenty

sporz dzone w j zyku innym ni polski nale y z

wraz z t umaczeniem na j zyk

polski.
10.2.

Wszelkiego rodzaju o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyja nienia,
informacje itp. (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiaj cy i Wykonawcy
przekazuj

pisemnie lub faksem lub drog

elektroniczn

z zastrze eniem, i

wiadczenia i dokumenty wymagane w za czeniu do oferty, o których mowa w pkt 8
SIWZ, nale y z

w formie okre lonej w pkt 8. odpowiednio.

Ze wzgl du na

pisemn form komunikowania si w sprawie post powania o udzielenie zamówienia
wyja nienia ustne nie s wi
10.3.

ce dla Stron Post powania.

Korespondencj przekazywan za pomoc faksu nale y wysy

na numer:

+(48 58) 620 53 38 lub +(48 58) 660 76 61, natomiast korespondencj przekazywan
drog elektroniczn nale y kierowa na adres: . zam.pub@sar.gov.pl
10.4.

W przypadku przekazywania korespondencji za pomoc faksu, ka da ze Stron na
danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

10.5.

Korespondencj

uwa a si

za z

on

w terminie, je eli jej tre

dotar a do

Zamawiaj cego przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona pisemnie.
10.6.

Wykonawca mo e zwróci

si

do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ.

Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem
terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn
do Zamawiaj cego nie pó niej ni

do ko ca dnia, w którym up ywa po owa

wyznaczonego terminu sk adania ofert. Przed

enie terminu sk adania ofert nie

wp ywa na bieg terminu sk adania ww. wniosku o wyja nienie tre ci SIWZ.
10.7.

Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu wyznaczonego
na sk adanie ww. wniosków lub b dzie dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy
udzieli wyja nie lub pozostawi wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a
ustawy Pzp.

10.8.

Zamawiaj cy przeka e tre

zapyta wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom,

którym przekaza SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci na stronie
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w

zak adce

Zamówienia

publiczne/Og oszenia,

pod

nazw

post powania.
10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e
dotycz cych tre ci z

da od Wykonawców wyja nie

onych ofert.

10.10. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania Wykonawców.
10.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si

z Wykonawcami i udzielania

wyja nie dotycz cych Post powania s ;
1) w sprawach procedury zamówie publicznych:
Katarzyna Wi ska – Ru ewicz - Tel:/ fax: +48 58 660 76 61
Danuta Jereczek - Tel:/fax: +48 58 660 76 61
Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
2) w sprawach merytorycznych:
Tamara Konefa - +48 58 660 76 21
Wojciech Bia kowski - +48 58 660 76 60

10.12. Osoby wymienione w pkt.10.11.ppkt 1) upowa nione s do udost pnienia Protoko u z
post powania wraz z za cznikami.

11. Wymagania dotycz ce wadium
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

12. Termin zwi zania ofert
12.1.

Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed

termin

zwi zania ofert , jednak e Zamawiaj cy mo e tylko raz, na co najmniej 3 dni przed
up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody
na przed

enie tego terminu o oznaczony okres, nie d

szy jednak ni 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1.

Wykonawcy zobowi zani s do zapoznania si z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami okre lonymi w tym dokumencie. Tre
oferty musi odpowiada tre ci SIWZ.
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13.2. Wykonawcy sk adaj

oferty na w asny koszt i ryzyko, tzn. ponosz

wszelkie

konsekwencje i koszty zwi zane z przygotowaniem oferty.
13.3.

Wykonawca ma prawo z

13.4. Ofert nale y z

tylko jedn ofert .

, pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej, sporz dzi w

zyku polskim, w sposób czytelny, na papierze z zastosowaniem trwa ej czytelnej
techniki. Wszystkie kartki oferty powinny by trwale spi te i kolejno ponumerowane
oraz na ka dej zapisanej stronie umieszczony podpis osoby uprawnionej.
13.5. Dokumenty do czone do oferty nale y z
potwierdzonej za zgodno

w formie orygina u lub kopii

z orygina em i podpisane przez osob / osoby uprawnione do

wyst powania w imieniu Wykonawcy ( dalej „ osoby uprawnione”).
13.6. Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii
dokumentu, w przypadku gdy z

ona przez Wykonawc

kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.
13.7. Upowa nienie do podpisania oferty musi wynika z dokumentów do czonych do oferty,
zgodnie z pkt. 8.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe nomocnik, do
oferty nale y do czy pe nomocnictwo zawieraj ce okre lenie jego zakresu i podpis
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z za czonymi
dokumentami. W przypadku gdy oferta sk adana przez spó

cywiln

nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si do czenie do oferty dokumentów
potwierdzaj cych umocowanie podpisuj cego ofert

do dokonywania czynno ci w

imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników, np. uchwa

wspólników,

umow spó ki.
13.8. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w tre ci oferty musz by opatrzone dat
i podpisane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. Brak podpisu powoduje
uznanie poprawki za nieistniej

.

13.9. Podpisy na ofercie, o wiadczeniach i dokumentach powinny by czytelne oraz powinny
zawiera pe ne imi i nazwisko podpisuj cego tj. osoby uprawnionej. W przypadku,
gdy podpisy s

nieczytelne lub nie zawieraj

pe nego imienia i nazwiska powinny

by opatrzone imiennymi piecz tkami.
13.10. Informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa Wykonawcy w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pó n.zm) powinny zosta przekazane w taki sposób, by
Zamawiaj cy móg z atwo ci okre li zakres informacji obj tych tajemnic . W takim
przypadku ofert nale y z

w dwóch cz ciach opisanych jako „ cz

jawna oferty”
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i jako „cz

niejawna oferty”. Brak stosownego zastrze enia b dzie traktowane jako

jednoznaczne ze zgod na w czenie ca

ci przekazanych dokumentów i danych do

dokumentacji Post powania oraz ich ujawnienie na zasadach okre lonych w ustawie Pzp.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach. Przez
tajemnic

przedsi biorstwa rozumie si

nieujawnione do wiadomo ci publicznej

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne
informacje posiadaj ce warto

gospodarcz , co do których przedsi biorca podj

niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci.
13.11. Ofert nale y opakowa w taki sposób, aby nie mo na by o zapozna si z jej tre ci do
czasu otwarcia ofert, oraz dostarczy Zamawiaj cemu w nienaruszonym opakowaniu. Na
opakowaniu oferty umie ci swój identyfikator zawieraj cy nazw i adres Wykonawcy,
numer telefonu i faksu, tak aby umo liwi zwrot nie otwartej koperty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie sk adania ofert oraz opisa w nast puj cy
sposób:
„Oferta na dostaw mebli dla BSR w ebie”

13.12. Wykonawca mo e wprowadzi

zmiany lub wycofa

z

on

przez siebie ofert

pod warunkiem, e uczyni to wy cznie przed terminem sk adania ofert i pod warunkiem,
e przed up ywem tego terminu Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powy sze warunki nale y spe ni
Powiadomienie o zmianie oferty nale y z

cznie.

w taki sam sposób jak ofert , opisa

w sposób wskazany w pkt.13.11. oraz dodatkowo oznaczy s owami „ZMIANA Nr …”.
13.13. Wykonawca nie mo e wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w tre ci
oferty po up ywie terminu sk adania ofert.
13.14. Zamawiaj cy wymaga wskazania przez Wykonawc
zamówienie

wykona

samodzielnie,

czy

w ofercie czy niniejsze

powierzy

wykonanie

zamówienia

podwykonawcom i wskazania cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13.15. Zamawiaj cy wymaga z

enia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi

za cznik nr 4 do SIWZ oraz do czenia wszystkich wymaganych dokumentów
okre lonych w pkt. 9 SIWZ.

14. Udzia w post powaniu podmiotów wyst puj cych wspólnie
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14.1.

Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.

14.2.

Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln ustanawiaj pe nomocnika do reprezentowania
ich w Post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Post powaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty nale y za czy
pe nomocnictwo dla ustanowionego pe nomocnika, zgodnie z pkt 9.2. SIWZ

14.3. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b

wy cznie z podmiotem

wyst puj cym jako pe nomocnik pozosta ych Wykonawców.
14.4. Oferta musi by

podpisana w taki sposób, by wi za a prawnie wszystkich

Wykonawców sk adaj cych wspóln ofert .
14.5. Je eli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiaj cy przed zawarciem umowy za da umowy reguluj cej
wspó prac tych Wykonawców.
14.6.

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
odpowiedzialno

o udzielenie zamówienia ponosz

solidarn

za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
15.1. Oferty nale y sk ada

w siedzibie Zamawiaj cego, Morska S

ba Poszukiwania

i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (pi tro II) do dnia
29.07.2010 r. godz. 12.00.
UWAGA! Siedziba Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si na terenie Portu

Rybackiego w Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro
Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert
nale y uwzgl dni

czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub dojazd do siedziby

Zamawiaj cego.

15.2. Za moment z

enia oferty uznaje si

czas jej zarejestrowania w Sekretariacie

Zamawiaj cego.
15.3. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie oferty, które zosta y z

one po terminie.

15.4 Publiczne - jawne otwarcie ofert nast pi w dniu 29.07.2010 r. godz. 12.15. w siedzibie
Zamawiaj cego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).
15.5 Oferty Wykonawców s jawne od chwili ich otwarcia. Nie b
stanowi ce tajemnic

ujawnione informacje

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca zastrzeg w ofercie, e nie mog by one
udost pnione.
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15.6 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiaj cy
przeka e im niezw ocznie informacje podane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ustawy
Pzp.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Cen oferty nale y poda w formie rycza tu. Wynagrodzenie rycza towe okre la art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.).
16.2. Cena oferty jest cen

ostateczn

za realizacj

przedmiotu zamówienia, stanowi

wynagrodzenie rycza towe za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. W zwi zku z
powy szym cena oferty musi zawiera

wszystkie koszty i sk adniki niezb dne do

nale ytego oraz zgodnego z obowi zuj cymi przepisami zrealizowania przedmiotowego
zamówienia.
16.3.Wykonawca musi przewidzie

wszystkie okoliczno ci, które mog

wp yn

na cen

zamówienia.
16.4. Cen brutto oraz stawk i kwot podatku VAT nale y wpisa na formularzu oferty.
16.5. Do porównania ofert b dzie brana pod uwag kwota wymieniona na formularzu oferty
jako „cena brutto ”.
16.6. Cena oferty musi by wyra ona w z otych polskich niezale nie od wchodz cych w jej
sk ad elementów i uwzgl dnia obowi zuj cy w Polsce podatek VAT. Stawka VAT musi
by okre lona zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pó n.zm).
16.7. Je eli w Post powaniu zostanie z

ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania

obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i us ug, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
16.8. Cena oferty powinna by wyra ona w PLN zgodnie z polskim systemem p atniczym,
z dok adno ci do drugiego miejsca po przecinku.
16.9.Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc b

prowadzone wy cznie w z otych

polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
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17.1. Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan
Wykonawców niewykluczonych z Post powania i nie zostan

z

one przez

odrzucone przez

Zamawiaj cego.
17.2.

17.3.

Oferty zostan ocenione za pomoc ni ej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium

Znaczenie
kryterium

Cena oferty

100%

procentowe Maksymalna
liczba
punktów jakie mo e
otrzyma oferta za dane
kryterium
100

Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.

17.4. Cena oferty za realizacj

ca ego zamówienia okre la cen

brutto wymienion

w

formularzu oferty tj. z uwzgl dnieniem obowi zuj cego w Polsce podatku VAT,
warto ci wykonania przedmiotu zamówienia, a jej sk adniki uwzgl dniaj wszystkie
koszty jakie poniesie Wykonawca w zwi zku z jego realizacj . Punkty za kryterium
cena, które uzyska ka da z ofert b

obliczane wed ug nast puj cego wzoru:

C min
P = C of

x 100

gdzie:
P-

ilo

punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najni sza cena brutto spo ród ofert
C of-

17.5. Wynikaj

cena brutto badanej oferty

z dzia ania uzyskan

ilo

punktów w danym kryterium Zamawiaj cy

zaokr gla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija, a
ko cówki 0,005 i wy sze zaokr gla do 0,01 punkta.
17.6. Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz ofert , tj. tak która uzyska najwi ksz ilo
punktów.
17.7.

W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi z Wykonawc
negocjacji dotycz cych z

onej oferty.

18. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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18.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, którzy
yli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c informacje wymienione art. 92 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp;
2) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po up ywie którego umowa w
sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.

18.2. Og oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy umie ci na stronie
internetowej http://www.sar.gov.pl w zak adce Zamówienia publiczne/ Og oszenia oraz w
miejscu publicznie dost pnym na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego.
18.3. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz .
18.4. Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu zawarcia umowy.
18.5. Osoby reprezentuj ce Wykonawc przy podpisaniu umowy powinny posiada ze sob
dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie b dzie wynika z dokumentów za czonych do oferty.
18.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi zany jest dostarczy :
a) formularz cenowy uwzgl dniaj cy ceny jednostkowe asortymentu okre lonego w za . nr
1 do umowy, zgodnie z za . nr 1 do SIWZ, suma iloczynu cen jednostkowych i ilo ci
danego asortymentu musi by zgodna z cen wskazana w ofercie
b) na potwierdzenie, e Wykonawca zamierza realizowa umow zgodnie z ofert oraz
SIWZ, tj. dostawy w zakresie wymaganych materia ów (p yt wiórowych) dla mebli
(biurka, szafy, szafki, komody, kontenerki, nadstawki, rega y, sto y, stoliki) spe niaj
wymagania okre lone przez Zamawiaj cego, Wykonawca przedstawi certyfikaty o
klasie higieny. Spe nienie wymaga dotycz cych p yty nale y udokumentowa poprzez
raporty z bada niezale nych placówek badawczych. Parametry u ywanej p yty nale y
udokumentowa za wiadczeniem producenta o jej u ywaniu.
c) na potwierdzenie, e Wykonawca zamierza realizowa umow zgodnie z ofert oraz
SIWZ, tj. oferowane dostawy w zakresie wymaganych materia ów (ta m PCV) dla
mebli (biurka, szafy, szafki, komody, kontenerki, nadstawki, rega y, sto y, stoliki)
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spe niaj

wymagania okre lone przez Zamawiaj cego, Wykonawca przedstawi

za wiadczenie od producenta o u ytym obrze u oraz przed

y certyfikat higieniczny i

jako ciowy oraz kart techniczn wyrobu. Parametry u ywanego kleju do klejenia
obrze y nale y udokumentowa kart techniczn oraz za wiadczeniem producenta o
jego u ywaniu.
d) na potwierdzenie, e Wykonawca zamierza realizowa umow zgodnie z ofert oraz
SIWZ, tj. oferowane dostawy w zakresie pozycji ( fotele biurowe, krzes a obrotowe,
krzes a tapicerowane, fotele typu finka, pufy, wersalki rozk adane, kanapy do siedzenia,
tapczany) spe niaj

wymagania okre lone przez Zamawiaj cego, Wykonawca

przedstawi opisy i zdj cia (np. foldery, prospekty, katalogi) mebli zaproponowanych w
poszczególnych pozycjach asortymentowych (b

one stanowi

podstaw

oceny

zgodno ci oferowanych mebli z wymaganiami odno nie przedmiotu zamówienia
okre lonymi w niniejszej specyfikacji).
e) na potwierdzenie, e Wykonawca zamierza realizowa umow zgodnie z ofert oraz
SIWZ, tj. oferowane dostawy w zakresie pozycji ( fotele biurowe, krzes a obrotowe,
krzes a tapicerowane), spe niaj

wymagania okre lone przez

Zamawiaj cego,

Wykonawca przedstawi wzorniki proponowanych tkanin obiciowych wraz z atestem
trudnozapalno ci i odporno ci na cieranie minimum 100 000 cykli.
f) atesty, certyfikaty,

wiadectwa,

wiadcz ce o jako ci zastosowanych materia ów,

urz dze oraz o ich dopuszczeniu do u ytku, zgodnie z obowi zuj cym prawem.

18.7. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, b dzie uchyla si od zawarcia
umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

Zamawiaj cy

wybierze

ofert

najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, e zachodz przes anki do uniewa nienia Post powania, o których mowa w art.93
ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
19.1.Zamawiaj cy zgodnie z dyspozycj art. 147 ust.1 ustawy
wykonania umowy. Zabezpieczenie s

da zabezpieczenia nale ytego

y pokryciu roszcze z tytu u niewykonania lub

nienale ytego wykonania umowy.
19.2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawc , którego oferta zostanie wybrana jest do
dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienie zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% ceny ca kowitej podanej w ofercie. W
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przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie do dnia podpisania umowy wymaganego
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra

ofert

najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba e zachodz przes anki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
19.3. Wykonawca mo e wnie

zabezpieczenie w jednej z nast puj cych form:

1) pieni dzu,
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo –
kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu nale y wp aci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj cego: nr konta: 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000. Potwierdzon przez bank
kopi przelewu nale y przed
zabezpieczenie nale y z

przed podpisaniem umowy. W pozosta ych formach,
w kasie Zamawiaj cego znajduj cej si w jego siedzibie,

Gdynia ul. Hryniewickiego 10 (p.I). Kasa czynna od poniedzia ku do pi tku w godz.
10:00-14:00. Kopi

potwierdzenia zdeponowania zabezpieczenia w kasie nale y

przedstawi przed podpisaniem umowy.
19.5 Zabezpieczenie wnoszone w postaci por czenia lub gwarancji musi zawiera nast puj ce
elementy:
1) nazw Wykonawcy i jego siedzib (adres),
2) nazw Beneficjenta (Zamawiaj cego),
3) nazw Por czyciela lub Gwaranta,
4) okre la wierzytelno , która ma by zabezpieczona gwarancj ,
5) sformu owanie zobowi zania Por czyciela lub Gwaranta do nieodwo alnego
i bezwarunkowego zap acenia kwoty zobowi zania na pierwsze

danie zap aty,

w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje lub nie wykona umowy,
b) wykonuje lub wykona umow z nienale yt staranno ci .
6) termin wa no ci gwarancji
19.6. Por czyciel lub Gwarant nie mo e tak e uzale nia dokonania zap aty od spe nienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku przed

enia gwarancji nie
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zawieraj cej wymienionych elementów, b

posiadaj cej jakiekolwiek dodatkowe

zastrze enia, Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca nie wniós zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.
19.7. Gwarancja winna zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiaj cego jakie mog wynikn
w skutek niezrealizowania, b

te nienale ytego realizowania przez Wykonawc zawartej

umowy.
19.8. Wykonawca po wykonaniu umowy potwierdzonym protoko em zdawczo – odbiorczym
zobowi zany jest w terminie do 7 dni wnie

30% wysoko ci zabezpieczenia, o którym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, co b dzie podstaw zwrotu por czenia lub gwarancji, o której
mowa w § 4 ust. 6 umowy lub por czenie b
wynika

b dzie,

gwarancja mo e zawiera zapis, z którego

e po nale ytym wykonaniu umowy stwierdzonym podpisanym

protoko em zdawczo – odbiorczym, 70% kwoty zabezpieczenia wygasa, a 30% pozostaje
na zabezpieczenie roszcze z tytu u r kojmi za wady.
19.9 Z chwil zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 15.5 ppkt 5 lit. a i b
przypadków, Zamawiaj cy wyst pi do Por czyciela lub Gwaranta z pisemnym
zap acenia kwoty stanowi cej zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.

daniem
danie

zawiera b dzie uzasadnienia faktyczne i prawne.
19.10 W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo e dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedn lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3.
19.11 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci

ci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysoko ci.
19.12 Zamawiaj cy zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiaj cego za nale ycie wykonane 70% kwoty zabezpieczenia.
19.13 Na zabezpieczenie roszcze z tytu u r kojmi za wady Zamawiaj cy pozostawi 30%
wysoko ci zabezpieczenia. Kwot te zwróci nie pó niej ni 15 dni po up ywie okresu
kojmi.
19.14 Z tytu u gwarancji i r kojmi za wady ukryte Wykonawca odpowiada przez okres 24
miesi cy od daty odbioru ko cowego.
19.15 W przypadku nienale ytego wykonania umowy, po up ywie terminów ustalonych na
usuni cie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiaj cy zleci realizacj

ze

rodków wniesionych na

zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy
wysoko

zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy ma prawo

zap aci kwoty uzupe niaj ce z wynagrodzenia Wykonawcy.
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20. Wzór oraz istotne postanowienia umowy
20.1. Wzór umowy stanowi za . nr 5 do SIWZ.
20.2. Zakres

wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy b dzie to samy z jego

zobowi zaniem zawartym w ofercie.
20.3. Umowa jest niewa na w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
20.4. Wykonawcy sk adaj cy ofert

wspólnie, ponosz

solidarn

odpowiedzialno

za

wykonanie umowy.
20.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy
nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia
umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia
wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
20.6. W przypadku odst pienia od umowy, o którym mowa w pkt.20.5, Wykonawca mo e
da wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u cz ci wykonania umowy.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

wprowadzenia

nast puj cych zmian w umowie:
1) zmiana terminu:
a. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le cych po stronie
Zamawiaj cego
b. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn
le cych po stronie Wykonawcy
2) zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie

w chwili

zawarcia umowy
.
21. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.
21.1. rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcy, je eli ma lub mia interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie

szkod w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy.
21.2. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
21.3. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu
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2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia
3) odrzucenia oferty Odwo uj cego
21.4.Odwo anie powinno wskazywa czynno
której zarzuca si niezgodno
zarzutów, okre la

lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego,

z przepisami ustawy, zawiera zwi

danie oraz wskazywa

e przedstawienie

okoliczno ci faktyczne i prawne

uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
21.5.Odwo anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomoc

wa nego

kwalifikowanego certyfikatu.
21.6.Odwo uj cy przesy a kopi

odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do

wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed
up ywem tego terminu.
21.7. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym na wniesienie odwo ania poinformowa
Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej lub zaniechanej, do
której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje
odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
21.8.Odwo anie wnosi si

w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci

Zamawiaj cego stanowi cej podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób
okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
21.9.Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia

og oszenia

w Biuletynie

Zamówie

Publicznych

zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
21.10. Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. 21.8 i 21.9 wnosi si w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi

wiadomo

o okoliczno ciach stanowi cych podstaw

jego

wniesienia.
21.11. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni

w terminie 2 dni od dnia

otrzymania, kopi odwo ania innym Wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o
udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub
postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza j równie na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest
udost pniana Specyfikacja, wzywaj c Wykonawców do przyst pienia do post powania
odwo awczego.
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21.12. Wykonawca mo e zg osi przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwo ania, wskazuj c stron , do której przyst puje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy
przyst pienia dor cza si

strony, do której przyst puje. Zg oszenie

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy a si Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy
wnosz cemu odwo anie.
21.13. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj si uczestnikami
post powania odwo awczego, je eli maj
rozstrzygni te na korzy

interes w tym, aby odwo anie zosta o

jednej ze stron.

21.14. Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi opozycj przeciw przyst pieniu innego
Wykonawcy nie pó niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl dnia opozycj , je eli
zg aszaj cy opozycj uprawdopodobni,
rozstrzygni cia na korzy

e Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu

strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala

opozycj . Postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przys uguje skarga.
21.15. Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog

pozostawa

w

sprzeczno ci z czynno ciami i o wiadczeniami strony, do której przyst pi , z
zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który przyst pi do post powania po stronie Zamawiaj cego.
21.16. Odwo uj cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.11 nie mog

nast pnie

korzysta ze rodków ochrony prawnej wobec czynno ci Zamawiaj cego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub s du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
21.17. Zamawiaj cy mo e wnie

odpowied na odwo anie. Odpowied na odwo anie wnosi

si na pi mie lub ustnie do protoko u.
21.18. W przypadku uwzgl dnienia przez Zamawiaj cego w ca

ci zarzutów przedstawionych

w odwo aniu Izba mo e umorzy post powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno ci
stron oraz uczestników post powania odwo awczego, którzy przyst pili do post powania
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem e w post powaniu odwo awczym po stronie
Zamawiaj cego nie przyst pi w terminie

aden Wykonawca. W takim przypadku

Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z

daniem zawartym w odwo aniu.
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21.19. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi do post powania po
stronie Zamawiaj cego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl dnienia w ca

ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu przez Zamawiaj cego, Izba umarza post powanie, a
Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z

daniem zawartym w odwo aniu.

21.20. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi do post powania po
stronie Zamawiaj cego, wniesie sprzeciw wobec uwzgl dnienia w ca

ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu, Izba rozpoznaje odwo anie.
21.21. Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
21.22. Wpis uiszcza si najpó niej do dnia up ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód
jego uiszczenia do cza si do odwo ania.
21.23. Odwo uj cy mo e cofn

odwo anie do czasu zamkni cia rozprawy; w takim przypadku

Izba umarza post powanie odwo awcze. Je eli cofni cie nast pi o przed otwarciem
rozprawy, odwo uj cemu zwraca si 90 % wpisu.
21.24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje
skarga do s du.
21.25. Skarg

wnosi si

do s du okr gowego w

ciwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania Zamawiaj cego.
21.26. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia
orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z

enie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
21.27. Skarga powinna czyni zado

wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego

oraz zawiera oznaczenie zaskar onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi

e ich

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian
orzeczenia w ca

ci lub w cz ci.

21.28. Od wyroku s du lub postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie nie
przys uguje skarga kasacyjna.

22. Postanowienia ko cowe
22.1.

Zamawiaj cy zaleca wykorzystanie wzorów formularzy udost pnionych na stronie
internetowej www.sar.gov.pl w zak adce: Zamówienia publiczne / Og oszenia.

22.2.

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza sk adania ofert
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wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.3. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia maj
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie

publicznych i ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Za czniki stanowi ce integraln cz

SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Za . nr 1 do SIWZ;
2.

wiadczenie Wykonawcy w trybie atr.22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3.

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Formularz oferty - Za . nr 4 do SIWZ;
5. Wzór umowy - Za . nr 5 do SIWZ;
6. Wykaz wykonanych dostaw – Za . nr 6 do SIWZ
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

Za . nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Post powania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ze zm.) na:
„Dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w

ebie wraz z wykonaniem us ug

zwi zanych”

I. WYPOSA ENIE I US UGI B

CE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zestawienie wyposa enia, parametry techniczne oraz
miejsce dostawy.
1.1. Meble dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie
Tabela nr 1.
L.p
.
1.

Krzes o zwyk e

Ilo
(szt.)
14

2.

Fotel typu finka

28

3.

Krzes o obrotowe
tapicerowane

6

4.

Krzes o zwyk e
tapicerowane

24

Rodzaj wyposa enia

Wymiary w cm
(szer./g ./wys.)

Opis

Miejsce dostawy

- nogi metalowe w kolorze alu (szarym)
- siedzisko i oparcie z drewna gi tego
- kolor buk
- stela z drewna gi tego z drewnianymi
pod okietnikami
- ergonomiczne tapicerowane siedzisko z
wysokim oparciem
- tapicerka z materia u
- kolor stela a buk
- kolor tapicerki siedziska do uzgodnienia
- dostawa dla Magazyn Gdynia-kolor
tapicerki jasny br z, kolor stela a olcha
- regulacja odchylenia oparcia i wysoko ci
oparcia oraz g boko ci siedziska
- regulacja pod okietników
- podno nik pneumatyczny
- kó ka
- tapicerka z tkaniny
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- stela metalowy w kolorze alu
- mi kkie tapicerowane siedzisko oraz
oparcie
- tapicerka z tkaniny
- kolor tapicerki do uzgodnienia

6-messa za ogowa
8-szatnia czysta BSR
4-dy urka BSR
4- pokój kier. BSR
1-messa za ogowa
1- biuro kapitana
2-pokój oficera
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
14-Magazyn Gdynia
1-pokój kapitana
1-pokój oficera
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
1-dy urka BSR
1-pokój kier. BSR
4-pokój go cinny I
4-pokój go cinny II
4-pokój go cinny III
4-pokój go cinny IV
8-Magazyn Gdynia
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5.

Krzes o konferencyjne
tapicerowane

15

6.

awka

300x30x40

1

7.

awka

200x30x40

1

8.

Stolik okoliczno ciowy

70x120x60

6

9.

Stolik okoliczno ciowy

90x55x65

1

10.

Stó

200x100x76

2

11.

Stó

90x150x76

1

12.

Stó

130x75x76

2

13.

Stolik trójk tny

100x100x140x60

1

14.

Stolik okoliczno ciowy

60x100x60

3

15.

Stolik okoliczno ciowy
okr y

rednica 60
Wysoko 60

1

16.

Sofa naro na

L-210, P-210 x90

1

17.

Sofa

140x90wysoko oparcia
standardowa

1

18.

Wersalka rozk adana

220x120 – podane
wymiary w stanie
roz onym

9

19.

Wersalka rozk adana

200x90/98

7

- dostawa dla Magazyn Gdynia-kolor
tapicerki 2 szt. zielony, 6 szt. be owy
melan
- stela metalowy z metalowymi
pod okietnikami
- przednie nogi krzes a oraz pod okietniki
wykonane z jednego gi tego elementu
- kolor stela a alu
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- kolor do uzgodnienia
- prosta bez pleców
- nogi metalowe w kolorze alu
- prosta bez pleców
- nogi metalowe w kolorze alu
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor buk
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor calvados
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor buk
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor buk
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor buk
- stolik w kszta cie trójk ta prostok tnego
- przyprostok tne o d ugo ci 100 cm
- wysoko 60 cm
- nogi metalowe szt.3 w kolorze alu
zako czone stopkami
- kolor buk
- nogi metalowe w kolorze alu zako czone
stopkami
- kolor buk
- 4 nogi metalowe w kolorze alu
zako czone stopkami
- kolor buk
- nie rozk adana
- lewa strona d ugo 210 cm
- prawa strona d ugo 210 cm
- g boko 90 cm ( razem z oparciem)
- wysoko oparcia standardowa
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- nie rozk adana
- z tapicerowanymi pod okietnikami
- szeroko siedziska nie mniej ni 110 cm
- wysoko oparcia standardowa
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- rozk adana
- pojemnik na po ciel
- powierzchnia spania 220 x 120
- bez pod okietników
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- rozk adana
- z pojemnikiem na po ciel

15-sala odpraw BSR

1-szatnia brudna
BSR
1-szatnia brudna
BSR
1-dy urka BSR
1-pokój kier. BSR
4-pokoje go cinne
1-Magazyn Gdynia

2- sala odpraw BSR

1-messa za ogowa

1-szatnia czysta BSR
1-szatnia brudna
BSR
1-messa za ogowa

1-biuro kapitana
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
1-pokój oficera

1-messa za ogowa

1- biuro kapitana

1-pokój oficera
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
1-dy urka BSR
1-pokój kier. BSR
4-pokoje go cinne
7-Magazyn Gdynia
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20.

Tapczan

200x120

1

21.

Tapczan

200x90-100

13

22.

Szafka RTV

60x50x60

4

23.

Szafka RTV

140x50x80

1

24.

Szafka nocna

45x40x45

20

25.

Szafka niska

40x50x100

1

26.

Szafka niska

45x50x80

1

27.

Szafka niska

120x44x83

1

28.

Szafa ubraniowa

50x60x180

10

29.

Szafa ubraniowa

80x60x180

2

- p aska powierzchnia spania o wymiarach
120 x 200
- bez pod okietników
- kolor stela a olcha
- kolor tapicerki jasny br z
- z pojemnikiem na po ciel
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- z pojemnikiem na po ciel
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- dostawa dla Magazyn Gdynia-kolor
stela a olcha, kolor tapicerki jasny br z
szt.4, kolor be owy melan szt.1
- pe na, wykonana z p yty meblowej
- jedna pó ka
- kolor buk
- pe na wykonana z p yty meblowej
- dzielona w po owie szeroko ci
- po 2 pó ki z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- z 2 szufladami
- kolor buk

- jednodrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na lew stron
- z 2 pó kami, z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor calvados
- jednodrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na praw stron
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor olcha
- szafka na nó kach metalowych w kolorze
alu o wys. 10 cm
- dwudrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- lewa cz
bez pó ek
- prawa cz
z 1 pó z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- wysoko wy ej opisanej cz ci szafki
60 cm
- na szafce blat na metalowych nó kach w
kolorze alu o wys. 10 cm
- grubo blatu 3 cm
- kolor calvados grusza
- jednodrzwiowa zamykana na zamek
- drzwi prawe
- w górnej cz ci pó ka na wysoko ci 160
cm
- pod pó dr ek do wieszania ubra ,
przymocowany do bocznych cian
- kolor buk
- dwudrzwiowa zamykana na zamek
- w górnej cz ci pó ka na wysoko ci 160

1-pokój kapitana

8-pokoje go cinne
5-Magazyn Gdynia

4-pokoje go cinne

1-sala odpraw

1-pokój kapitana
1-pokój oficera
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
16-pokoje go cinne
1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

10-szatnia czysta
BSR

1-pokój kier. BSR
1-dy urka BSR
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30.

Szafa ubraniowa

80x60x180

4

31.

Szafa ubraniowa

100x50x200

1

32.

Szafa ubraniowa

100x60x200

1

33.

Szafa ubraniowa do
zabudowy pod skosy

Wymiary
orientacyjne:
165x50x65-210

2

34.

Szafa do zabudowy pod
skosy

Wymiary
orientacyjne:
150x120x120

1

35.

Szafa ubraniowa

60x50x180

1

36.

Szafka na buty

120x30x120

1

37.

Szafa naro na

L-120/P120x50x230

1

cm
- pod pó dr ek metalowy do wieszania
ubra , przymocowany do bocznych cian
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- dzielona w po owie szeroko ci
- w lewej cz ci dr ek do wieszania
ubra , przymocowany do bocznych cian
- w prawej cz ci 4 pó ki z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- dzielona w po owie szeroko ci
- w lewej cz ci dr ek do wieszania
ubra , przymocowany do bocznych cian
- w prawej cz ci pó ki szt.5 z
mo liwo ci regulacji wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- dzielona w po owie szeroko ci
- w lewej cz ci dr ek do wieszania
ubra , przymocowany do bocznych cian
- w prawej cz ci pó ki szt.5 z
mo liwo ci regulacji wysoko ci
- kolor buk
- szafa do zabudowy pod skosy
- sk adaj ca si z cz ci do wieszania
ubra i z cz ci z pó kami tzw.
bieli niarka
- wymiar orientacyjny zabudowy:
szeroko po pod odze 165 cm, wysoko
minimalna 65 cm, wysoko maksymalna
210 cm, g boko 50 cm
- kolor buk
- drzwi suwane
- 2 pó ki z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- g boko 120 cm mierzona w górnej
cz ci szafy na wysoko ci 120 cm
- w dolnej cz ci g boko >120 cm w
zale no ci od nachylenia skosu
- kolor buk
- jednodrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na lew stron
- z dr kiem do wieszania ubra
przymocowanym do bocznych cian
- kolor calvados
- drzwi suwane
- wyposa ona w 2 pó ki zamontowane pod
skosem
- kolor buk
- drzwi suwane
- drzwi zamykane na zamek
- lewa cz
ubraniowa z zamontowan
pó w górnej cz ci na wysoko ci 50
cm od góry, pod pó przymocowany do
bocznych cian dr ek do wieszania
ubra
- prawa cz
z 5 pó kami z mo liwo ci

4-pokoje go cinne

1-pokój oficera

1-pokój kapitana

1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II

1-korytarz I p. cz
za ogowa

1-Magazyn Gdynia

1-Pomieszczenie
gospodarcze za oga

1-Magazyn Gdynia
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38.

Szafa kuchenna

200x50x200

1

39.

Szafka kuchenna wisz ca

40x30x60

2

40.

Szafka kuchenna wisz ca

100x30x60

1

41.

Szafka kuchenna stoj ca

100x50x87

1

42.

Szafa ubraniowo-aktowa

180x50x185

1

43.

Szafa ubraniowo-aktowa

90x50x180

2

44.

Szafa ubraniowo-aktowa

90x55x180

3

45.

Szafa aktowa

40x40x180

1

regulacji wysoko ci
- kolor olcha
- uchwyty-do uzgodnienia
- czterodrzwiowa
- drzwi otwierane jak w szafach
dwudrzwiowych po 50 cm
- dzielona w po owie szeroko ci- 2 cz ci
po 100 cm
- w ka dej cz ci po 3 pó ki z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- kolor olcha
- uchwyty do uzgodnienia
- jednodrzwiowa
- drzwi otwierane na praw stron
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- 2 pó ki z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- trzydrzwiowa (3x60 cm)
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na praw stron
- lewa i prawa cz
ubraniowa z dr kiem
do zawieszania ubra przymocowanym
do bocznych cian
- rodkowa cz
z 6 pó kami z
mo liwo ci regulacji wysoko ci
- kolor olcha
- uchwyty do uzgodnienia
- dwudrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- prawa cz
ubraniowa z dr kiem do
wieszania ubra przymocowanym do
bocznych cian
- lewa cz
z 4 pó kami z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- kolor 1 szt. buk, 1 szt. orzech
- uchwyty do uzgodnienia
- dwudrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- lewa cz
ubraniowa z zamontowan
pó w górnej cz ci, pod pó dr ek
do wieszania ubra
- prawa cz
z 4 pó kami z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- kolor buk
- uchwyty do uzgodnienia
- jednodrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na praw stron
- z 4 pó kami z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- uchwyty do uzgodnienia

1-Magazyn Gdynia

2-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

2-Magazyn Gdynia

3-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia
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Wymiary
orientacyjne:
Szeroko lewa
180, szeroko
prawa 270,
wysoko
minimalna 80,
wysoko
maksymalna 170
180x50x50

1

- szafa naro nikowa pod schodz ce si
skosy
- wyposa ona w pó ki o wysoko ci oko o
40 cm

1-biuro kapitana

1

1-Magazyn Gdynia

Nadstawka na szaf
( do poz. 28)

50x60x40

10

49.

Nadstawka na szaf

80x40x120

1

50.

Nadstawka na szaf

120x40x110

1

51.

Nadstawka na szaf (do
poz. 29)

80x60x40

2

52.

Nadstawka na szaf (do
poz. 31)

100x50x40

1

53.

Nadstawka na szaf (do
poz. 32)

100x60x40

1

54.

Rega wisz cy

60x35x110

1

55.

Komoda

120x40x80

1

56.

Komoda

90x30x76

1

- trzydrzwiowa (3x60 cm)
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na praw stron
- z 1 pó z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor olcha
- uchwyty do uzgodnienia
- jednodrzwiowa
- drzwi prawe
- z 1 pó z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- otwarta bez drzwi
- 3 pó ki z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- 2 pó ki z mo liwo ci regulacji
wysoko ci, tak, eby ka da pó ka mia a
nie mniej ni 35 cm wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa zamykana na klucz
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- dwudrzwiowa
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- wyposa ony w 2 pó ki z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- kolor buk
- z lewej strony zamykana drzwiczkami
otwieranymi na lew stron , wyposa ona
w 1 pó z mo liwo ci regulacji
wysoko ci, drzwi zamykane na zamek
- z prawej strony 4 szuflady o jednakowej
wysoko ci
- szuflady na prowadnicach metalowychrolkowych z pe nym wysuwem
- szuflady zamykane na zamek
- kolor clavados
- z lewej strony zamykana drzwiczkami z
1 pó z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na lew stron
- z prawej strony 4 szuflady na

46.

Szafa aktowa do
zabudowy pod skosy

47.

Nadstawka na szaf ( do
poz. 42)

48.

10-szatnia czysta
BSR

1-Magazyn Gdynia

1-pokój kierownika
BSR

1-pokój kier. BSR
1-dy urka BSR

1-pokój oficera

1-pokój kapitana

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia
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57.

Komoda

80x50x80

1

58.

Komoda

80x40x76

2

59.

Komoda

120x50x74

1

60.

Kontener jezdny pod
biurko

35x50x60

1

61.

Kontener jezdny pod
biurko

43x58x63

1

62.

Kontener jezdny pod
biurko

40x50x60

5

63.

Kontener jezdny pod
biurko

40x50x60

2

64.

Kontener jezdny pod
biurko

40x70x64

2

65.

Kontener jezdny pod
biurko

43x45x65

4

prowadnicach metalowych rolkowych
- górna szuflada jako tzw. Piórnik,
pozosta e 3 szuflady jednakowej
wysoko ci
- w szufladzie piórnika dopasowany wk ad
z 6 ró nej wielko ci przegrodami
- szuflady zamykane na centralny zamek
- kolor brzoza
- dwudrzwiowa
- drzwi zamykane na zamek
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor olcha
- z prawej strony zamykana drzwiczkami
- wyposa ona w 1 pó z mo liwo ci
regulacji wysoko ci
- drzwi zamykane na zamek
- drzwi otwierane na praw stron
- z lewej strony 4 szuflady na
prowadnicach metalowych rolkowych o
jednakowej wysoko ci zamykane na
centralny zamek
- kolor brzoza
- drzwi suwane
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- wyposa ony w 3 szuflady o jednakowej
wysoko ci na prowadnicach metalowych
rolkowych
- zamykany na centralny zamek
- kolor calvados
- jednodrzwiowy
- drzwi zamykane na zamek
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- kolor buk
- wyposa ony w 3 szuflady o jednakowej
wysoko ci na prowadnicach metalowych
rolkowych
- zamykany na centralny zamek
- kolor buk
- wyposa ony w drzwi otwierane na praw
stron
- 1 pó ka z mo liwo ci regulacji
wysoko ci
- zamykany na zamek
- kolor buk
- wyposa ony w 4 szuflady o jednakowej
wysoko ci na prowadnicach metalowych
rolkowych
- szuflady zamykane na centralny zamek
- kolor brzoza
- wyposa ony w 4 szuflady na
prowadnicach rolkowych metalowych
- górna szuflada jako tzw. piórnik
- pozosta e 3 szuflady jednakowej
wysoko ci
- w szufladzie piórnika dopasowany wk ad

1-Magazyn Gdynia

2-Magazyn Gdynia

1-pokój kierownika
BSR

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia

1-pokój kapitana
1-pokój oficera
1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
1-pokój kierownika
BSR
1-pokój kapitana
1-pokój kierownika
BSR

2-Magazyn Gdynia

4-Magazyn Gdynia
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66.

Kontener jezdny pod
biurko

60x60x65

1

67.

Nadstawka na biurko

80x20x20

1

68.

Nadstawka naro na na
biurko

L-250xP-200

1

69.

Pó ka prosta

200x20

1

70.

Pó ka prosta

100x20

1

71.
72.
73.
74.

Zabudowa kuchni
Zabudowa kuchni
Zabudowa kuchni
Zabudowa kuchni

374x260
370x170
140x160
Szeroko 140

1
1
4
2

75.

Wieszak cienny

22x120

1

76.

Wieszak stoj cy

Wysoko

77.

Biurko proste

180x70x76

1

78.

Dostawka do biurka (do
poz. 77)

(P)70xL(30)x76

1

190

3

z 6 ró nej wielko ci przegrodami
- szuflady zamykane na centralny zamek
- wysoko 65 cm podana z kó kami
- kolor brzoza
- wyposa ony w 3 szuflady na
prowadnicach rolkowych metalowych
zamykane na centralny zamek
- wysoko 65 cm podana z kó kami
- kolor buk
- wykonana z p yty meblowej
- kolor buk
- wysoko 30 cm
- g boko podstawy 32 cm
- g boko w górnej cz ci 12 cm
- nadstawka przykryta pó naro
o
g boko ci 40 cm, lewa strona 250 cm,
prawa 200 cm
- w tylnej cz ci nadstawki otwory do
wyprowadzenia kabli, w lewej cz ci 5
otworów, w prawej cz ci 4 otwory
- kolor buk
- prosta wykonana z p yty meblowej
- prawa i lewa strona zamkni ta do
wysoko ci 10 cm
- bez pleców
- kolor buk
- prosta wykonana z p yty meblowej
- prawa i lewa strona zamkni ta do
wysoko ci 10 cm
- bez pleców
- kolor buk
Zgodnie z opisem nr 1 i rys. nr 1,2,3,4
Zgodnie z opisem nr 2 i rys. nr 5
Zgodnie z opisem nr 3 i rys nr 6
Zgodnie z opisem nr 4 i rys nr 7

- wykonany z p yty wiórowej laminowanej
- z ony z 3 listewek pionowych o
szeroko ci 15 cm ka da, po czonych z
ty u dwoma listewkami poziomymi (na
górze i na dole)
- listewki pionowe umieszczone w
odleg ci 5 cm ka da
- na ka dej pionowej listewce wieszak
podwójny do zawieszania ubra
- kolor calvados grusza
- noga drewniana w kolorze buk
- w górnej cz ci haki do wieszania ubra
- w dolnej cz ci koszyk (uchwyt) na
parasole
- z wysuwan szuflad na klawiatur
- z uchwytem na jednostk centraln typu
„midi tower”
- kolor brzoza
- pó okr a
- na metalowej nodze w kolorze alu lub
bez nogi w zale no ci od mo liwo ci
przymocowania do blatu biurka

1-dy urka BSR

1-pokój kapitana
1-dyzurka BSR (do
biurka naro nego
250x200)

1-pokój kapitana

1-pokój oficera

1-Magazyn Gdynia
1-messa za ogowa
4-pokoje go cinne
1-pomieszczenie
socjalne dy urka
1-pomieszczenie
socjalne sali odpraw
1-Magazyn Gdynia

3-BSR eba

1-Magazyn Gdynia

1-Magazyn Gdynia
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79.

Biurko proste

140x70x76

2

80.

Dostawka do biurka (do
poz. 79)

(L)70x(P)40x76

2

81.

Biurko proste

130x60x76

3

82.

Biurko proste

135x75x76

1

83.

Biurko naro ne

1

84.

Biurko naro ne

L-200xP200x60x76
L-250xP200x90x76

85.

Fotel obrotowy

1

1

- kolor brzoza
- z wysuwan szuflad na klawiatur
- z uchwytem na jednostk centraln typu
„midi tower”
- kolor brzoza
- pó okr a
- na metalowej nodze w kolorze alu lub
bez nogi w zale no ci od mo liwo ci
przymocowania do blatu biurka
- kolor brzoza
- bez szuflady na klawiatur
- kolor buk
- z wysuwan szuflad na klawiatur w
cz ci centralnej
- kolor buk
- bez szuflady na klawiatur
- kolor buk
- z lewej strony szafka po czona na sta e z
biurkiem
- z prawej strony oraz w naro niku nogi w
kolorze alu
- szafka bez pleców
- drzwi szafki szklane zamykane na
magnes
- w cz ci lewej szuflada na klawiatur
- w cz ci lewej 3 otwory na kable
- szafka z zamontowanymi szynami do
urz dze w obudowach RACK 19”.
- wymiary zewn trzne i wewn trzne szafki
uzale nione od rodzaju i sposobu
monta u szyn typu RACK 19”.
- drzwi szafki otwierane na lew stron
- kolor buk
- z regulacj odchylenia wysoko ci oparcia
oraz g boko ci siedziska
- regulowane pod okietniki
- podno nik pneumatyczny
- na kó kach
- tapicerka z tkaniny
- kolor tapicerki zielony

2-Magazyn Gdynia

2-Magazyn Gdynia

1-pokój marynarza I
1-pokój marynarza II
1-pokój oficera
1-biuro kierownika
BSR
1-pokój kapitana
1- dy urka BSR

1-Magazyn Gdynia

Uwaga:
W kolumnie „Miejsce dostawy”:
- zapisy typu „pokoje, dy urki, messy, szatnie” itp. Dotycz Brzegowej Stacji Ratowniczej
w ebie;
- zapis: „Magazyn Gdynia” dotyczy Magazynu MSPiR w Gdyni, przy ul. Indyjskiej 1.

1. BIURKA
Blaty biurka wykonane z p yty wiórowej melaminowanej, odpornej na cieranie, o grubo ci 25
mm. Wszystkie widoczne w skie elementy p aszczyzny oklejone ta

PCV o grubo ci 2 mm.

Stela biurka metalowy, w kolorze alu (szarym), z poziomym i pionowym prowadzeniem kabli,
ukrytym w nodze oraz poziomej belce

cz cej, biegn cej pod blatem. Stela biurka sk ada si
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ze stopy, kolumny pionowej wraz z maskownic , wsporników blatu i belki

cz cej poziomej

(kana u kablowego). Stopa – t oczona z blachy. W stopach metalowe regulatory poziomu.
Kolumna pionowa wykonana z blachy gi tej.
Biurko komputerowe z metalowym koszem na jednostk g ówn komputera (obudowa typu
midi-tower) zintegrowany ze stela em biurka. Pod blatem biurka – wysuwana pó ka na
klawiatur .
W przypadku biurek z szafkami montowanymi na sta e- brak stela a. Blat biurka umocowany
bezpo rednio do szafek.
2. KONTENERKI
Kontenerek wykonany z p yty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Grubo
i dolny) 25 mm, grubo
oklejone ta

blatów (górny

frontów i korpusów 18 mm. Wszystkie widoczne elementy w skie

PCV grubo ci 2 mm.

Kontenerek wyposa ony w 4 kó ka jezdne. Zastosowanie wzmocnie w miejscach mocowania
kó ek.
Kontenerek z szufladami – szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych. Dno szuflad
wykonane z p yty pil niowej o grubo ci 3 mm w kolorze p yty wiórowej. Pierwsza szuflada
wyposa ona w zamek patentowy z blokad pozosta ych szuflad, ka da z nich wyposa ona w
metalowy uchwyt do otwierania w kolorze alu (szarym).
Kontenerek z drzwiczkami – drzwiczki z zamkiem patentowym, wyposa one w metalowy
uchwyt do otwierania w kolorze alu (szarym).
3. SZAFY, SZAFKI, KOMODY, NADSTAWKI, REGA Y
Meble wykonane z p yty wiórowej melaminowanej (konstrukcje, drzwi, pó ki). Grubo
frontów, korpusów i pó ek 18 mm, grubo
skie p aszczyzny oklejone ta

blatów (górny i dolny) 25 mm.

PCV o grubo ci 2 mm.

Plecy mebli wykonane z p yty pil niowej HDF w kolorze mebli, wpuszczane mi dzy bokami
konstrukcji na g boko

3 mm.

Drzwi mebli nak adane, zamocowane za pomoc

zawiasów puszkowych, wyposa one w

uchwyt do otwierania w kolorze alu (szarym) oraz zamek patentowy.
Meble z szufladami – szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych, z pe nym
wysuwem.
Meble powinny posiada

regulacj

poziomu w czterech punktach, z regulatorami

umieszczonymi w cokole.
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Wysoko

coko u 6 cm. W przypadku mebli kuchennych 10 cm.

Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo

zmiany wymiarów mebli, w szczególno ci zabudów

pod skosy. Wynika to z faktu, e budynek jest w budowie i wymiary poszczególnych miejsc
pod zabudowy mog ulec zmianie w granicach 15%.

4. STO Y, STOLIKI
Blat sto u wykonany z p yty wiórowej melaminowanej o grubo ci 25 mm, wszystkie widoczne
skie elementy p aszczyzny oklejone ta

PCV o grubo ci 2 mm.

Blat osadzony na 4 nogach wykonanych z rury stalowej o rednicy Ø 60 mm w kolorze alu
(szarym).
Nogi zako czone stopkami z mo liwo ci regulacji poziomowania.

5. ZABUDOWY KUCHNI

W zwi zku z tym,

e budynek Brzegowej Stacji Ratowniczej jest obecnie w budowie,

Zamawiaj cy zastrzega, e wymiary niektórych mebli mog ulec zmianie w granicach 15 %.
Przed przyst pieniem do realizacji umowy Wykonawca dokona ogl dzin pomieszcze pod
zabudowy kuchenne dokonuj c ostatecznych pomiarów.

6. KOLORYSTYKA

Opcje kolorystyczne podane w tabeli nr 1.
7. ODBIÓR PRZEDMIOTU
ZWI ZANYCH

ZAMÓWIENIA

/

TOWARÓW

Protokó zdawczo – odbiorczy jest dokumentem

ORAZ

US UG

wiadcz cym o odbiorze przez

ytkownika wszystkich dostarczonych przez Wykonawc

towarów i wykonanych

us ug obj tych zamówieniem- dla jego wa no ci musi by

podpisany przez

upowa nionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj cego.

Protokó zdawczo – odbiorczy powinien zawiera :
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a) wykaz dostarczonych przez Wykonawc towarów i us ug zawieraj cy krótki opis i
ilo

dostarczonych towarów oraz po wiadczenie ich odbioru bez adnych uwag i

zastrze

;

b) po wiadczenie stron, e us ugi zwi zane z Umow zosta y wykonane.
c) Podpisany przez strony (Wykonawca, Zamawiaj cy) dokument stanowi podstaw
do wystawienia przez Wykonawc faktury.

Opis Nr 1 (do poz. 71) – zabudowa kuchni
Opis do rys. 1, 2, 3, 4
Szafki dolne – stoj ce, na nó kach regulowanych 10 cm, wyko czone listw coko ow .
Wymiary dolnych – stoj cych szafek, w opisie, s podane bez nó ek regulowanych 10 cm.
boko ci wszystkich szafek (stoj cych i wisz cych) podane s bez frontów.
Fronty szafek stoj cych i szuflad – p yta MDF, kolor jasny maho .
Fronty szafek wisz cych – p yta MDF, kolor jasny maho lub szk o mleczne w obudowie
aluminium (zgodnie z opisem).
Korpusy szafek (stoj cych i wisz cych) – p yta MDF, kolor jasna grusza (Kronopol D401SE
lub równowa ne).
Szuflady – na prowadnicach z pe nym wysuwem i cichym domykaniem.
Blaty szafek – grubo

28 mm, kolor do uzgodnienia.

Uchwyty szafek i szuflad – do uzgodnienia.
Wymiary w opisie podane s w cm w kolejno ci szer. x g . x wys.:
S1

-

szafka stoj ca o wym. 60 x 56 x 207,
na dole dwie wysokie szuflady, obci enie dynamiczne 30 kg,
powy ej szuflad zabudowa piekarnika (piekarnik o wym. 59,5 x 53,4 x 59,5),
nad piekarnikiem zabudowa kuchenki mikrofalowej (kuchenka o wym.
59,5 x 32 x 38,2),
- nad kuchenk mikrofalow szafka otwierana do góry,
- fronty – p yta MDF,

S2

-

S3

- 2 szt. szafek wisz cych o wym. 60 x 30 x 60,

szafka wisz ca o wym. 50 x 30 x 60,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na lew stron ,
z dwoma pó kami z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,
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- drzwi otwierane do góry,
- z jedn pó z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
- front – wykonany z szyby mlecznej w obudowie aluminium,
S4

-

szafka wisz ca o wym. 30 x 30 x 60,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na praw stron ,
z dwoma pó kami z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S5

- szafka stoj ca o wym. 50 x 51 x 72,
- dwie wysokie szuflady, obci enie dynamiczne 30 kg,
- fronty – p yta MDF,

S6

-

szafka stoj ca o wym. 60 x 51 x 72,
z 3 szufladami,
dwie wysokie szuflady, obci enie dynamiczne 30 kg,
na górze jedna niska szuflada,
fronty – p yta MDF,

S7

-

szafka stoj ca o wym. 30 x 51 x 72,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na praw stron ,
z jedn pó z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S8

- miejsce o wym. 60 x 51 x 72, do zabudowy zamra arki (zamra arka
o wym. 56 x 55 x 72),
- front – p yta MDF,

S9

-

szafka wisz ca o wym. 60 x 30 x 36,
drzwi otwierane do góry,
z jedn pó z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S 10

-

szafka wisz ca o wym. 50 x 30 x 72,
drzwi otwierane do góry,
z trzema pó kami,
front – podzielony na dwie cz ci, otwierane osobno, górna cz
dolna cz – szyba mleczna w obudowie aluminium,

S 11

-

szafka wisz ca o wym. 82 x 30 x 72,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na praw stron (na szer. do 50 cm),
z jedn pó z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S 12

- szafka wisz ca o wym. 50 x 30 x 72,
- jednodrzwiowa,
- drzwi otwierane na lew stron ,

– p yta MDF,
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- na górze jedna pó ka, na dole wbudowana ociekarka,
- front – p yta MDF,
S 13

-

szafka wisz ca o wym. 60 x 30 x 50,
szafka nad p yt gazow (nad poch aniacz),
drzwi otwierane do góry,
z jedn pó z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S 14

-

szafka wisz ca o wym. 30 x 30 x 72,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na praw stron ,
z dwoma pó kami z mo liwo ci regulacji wysoko ci,
front – p yta MDF,

S 15

- szafka stoj ca o wym. 20 x 51 x 72,
- z zamontowanymi wewn trz koszami typu cargo lub równowa nymi
(z dwoma pó kami),
- front – p yta MDF

S 16

- miejsce o wym. 60 x 51 x 72 do zabudowy zmywarki (zmywarka o wym.
59,8 x 55 x 81),
- front – p yta MDF,

S 17

-

szafka stoj ca o wym. 60 x 51 x 72,
z trzema szufladami,
dwie wysokie szuflady, obci enie dynamiczne 30 kg,
na górze jedna niska szuflada,
fronty – p yta MDF,

S 18

-

szafka stoj ca naro na o wym. 77 x 77 x 72,
szafka pod zlewozmywak,
jednodrzwiowa,
drzwi otwierane na lew stron ,
front – p yta MDF,

S 19

-

szafka stoj ca o wym. 90 x 51 x 72,
z trzema szufladami,
dwie wysokie szuflady, obci enie dynamiczne 30 kg,
na górze jedna niska szuflada,
fronty – p yta MDF,
na szafce zostanie zamontowana p yta grzewcza (gazowa) o wym. 71 x 52,6 x 5,9,

S 20

- szafka wisz ca o wym. 20 x 30 x 36,
- szafka otwarta bez drzwi,
- dolna i górna pó ka ci ta

P1

- pó ka o wym. 80 x 30, grubo
- z tyln ciank ,

3,6
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P2

- pó ka o wym. 200 x 30, g boko 3,6,
- pó ka – daszek nad szafki (S2, S3, S4)

Rysunek nr 1- zabudowa kuchni
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Rysunek nr 2- zabudowa kuchni
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Rysunek nr 3- zabudowa kuchni
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Rysunek nr 4- zabudowa kuchni
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Opis Nr 2 (do poz. 72) – zabudowa kuchni
Opis do rys. 5
Szafki dolne – stoj ce, na nó kach regulowanych 10 cm, wyko czone listw coko ow .
Wymiary dolnych – stoj cych szafek, w opisie, s podane bez nó ek regulowanych 10 cm.
boko ci wszystkich szafek (stoj cych i wisz cych) podane s bez frontów.
Fronty szafek stoj cych i szuflad – p yta MDF, kolor buk.
Fronty szafek wisz cych – p yta MDF, kolor buk.
Korpusy szafek (stoj cych i wisz cych) – p yta MDF, kolor buk
Szuflady – na prowadnicach z pe nym wysuwem i cichym domykaniem.
Blaty szafek – grubo

28 mm, kolor do uzgodnienia.

Uchwyty szafek i szuflad – do uzgodnienia.
Wymiary w opisie podane s w cm w kolejno ci szer. x g . x wys.:
1. Szafka stoj ca o wymiarach 40 x 60 x 195
- z zamontowanymi wewn trz koszami typu cargo lub równowa nymi
2. Szafka stoj ca o wymiarach 40 x 60 x 195
- z zamontowanymi wewn trz koszami typu cargo lub równowa nymi
3. Szafka wisz ca o wymiarach 60 x 37 x 70
- dwudrzwiowa wyposa ona w 2 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
4. Szafka wisz ca o wymiarach 80 x 37 x 70
- dwudrzwiowa wyposa ona w 2 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
5. Zabudowa okapu o wymiarach 60 x 37 x 57
6. Szafka wisz ca o wymiarach 30 x 37 x 60
- jednodrzwiowa otwierana w praw stron
- wyposa ona w 3 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
7. Szafka wisz ca naro na o wymiarach 60 x 60 x 70
- jednodrzwiowa otwierana w praw stron
- wyposa ona w 3 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
8. Zabudowa kuchni mikrofalowej o wymiarach 60 x 37 x 70
9. Szafka wisz ca o wymiarach 20 x 37 x 70
- otwarta
-wyposa ona w 4 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
10. Szafka wisz ca o wymiarach 30 x 37 x 70
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- naro na
-wyposa ona w 2 pó ki o jednakowej wysoko ci
11. Zabudowa zmywarki o wymiarach 60 x 60 x 72

12. Szafka stoj ca o wymiarach 80 x 60 x 72
- dwudrzwiowa
- pod zlewozmywak
13. Szafka stoj ca naro na o wymiarach 90 x 90 x 72
- drzwi amane otwierane w praw stron
- wyposa ona w dwa kosze typu cargo lub równowa ne
14. Szafka stoj ca o wymiarach 40 x 60 x 72
- wyposa ona w 3 szuflady
- górna szuflada o wysoko ci 16 cm
- dwie dolne szuflady o wysoko ci 30 cm wyposa one w kosze typu cargo lub
równowa ne
15. Szafka stoj ca o wymiarach 40 x 60 x 72
- jednodrzwiowa
-drzwi otwierane w praw stron
- wyposa ona w 2 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
16. Zabudowa p yty grzewczej i piekarnika
-szeroko 60
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Rysunek nr 5- messa zabudowa kuchni
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Opis Nr 3 (do poz. 73) – zabudowa kuchni
Opis do rys. 6
Szafki dolne – stoj ce, na nó kach regulowanych 10 cm, wyko czone listw coko ow .
Wymiary dolnych – stoj cych szafek, w opisie, s podane bez nó ek regulowanych 10 cm.
boko ci wszystkich szafek (stoj cych i wisz cych) podane s bez frontów.
Fronty szafek stoj cych i szuflad – p yta MDF, kolor buk.
Fronty szafek wisz cych – p yta MDF, kolor buk.
Korpusy szafek (stoj cych i wisz cych) – p yta MDF, kolor buk
Szuflady – na prowadnicach z pe nym wysuwem i cichym domykaniem.
Blaty szafek – grubo

28 mm, kolor do uzgodnienia.

Uchwyty szafek i szuflad – do uzgodnienia.
Wymiary w opisie podane s w cm w kolejno ci szer. x g . x wys.:
1. zabudowa lodówki wraz z piekarnikiem i kuchenk mikrofalow o wymiarach
60 x 60 x 197
-wysoko lodówki oko o 82, wysoko piekarnika 60, wysoko kuchenki
mikrofalowej oko o 45
2. Szafka stoj ca o wymiarach 20 x 60 x 70
- wyposa ona w 3 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
- jednodrzwiowa, drzwi otwierane na lew stron
3. Szafka pod p yt grzewcz o wymiarach 60 x 60 x 70
-jednodrzwiowa
-drzwi otwierane w praw stron
4. Szafka stoj ca o wymiarach 40 x 60 x 70
-wyposa ona w 4 szuflady
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Rysunek nr 6 – pokoje go cinne

yta grzewcza
Zlewozmywak
Ø 50

1
Mikrofalówka

3

Piekarnik

4

2

Lodówka

Opis Nr 4 (do poz. 74) – zabudowa kuchni
Opis do rys. 7
Szafki dolne – stoj ce, na nó kach regulowanych 10 cm, wyko czone listw coko ow .
Wymiary dolnych – stoj cych szafek, w opisie, s podane bez nó ek regulowanych 10 cm.
boko ci wszystkich szafek (stoj cych i wisz cych) podane s bez frontów.
Fronty szafek stoj cych i szuflad – p yta MDF, kolor buk.
Fronty szafek wisz cych – p yta MDF, kolor buk.
Korpusy szafek (stoj cych i wisz cych) – p yta MDF, kolor buk
Szuflady – na prowadnicach z pe nym wysuwem i cichym domykaniem.
Blaty szafek – grubo

28 mm, kolor do uzgodnienia.

Uchwyty szafek i szuflad – do uzgodnienia.
Wymiary w opisie podane s w cm w kolejno ci szer. x g . x wys.:
1. Zabudowa lodówki o wysoko ci oko o 82 wraz z zabudow kuchenki mikrofalowej o
wysoko ci oko o 45 oraz szafk o wysoko ci 60
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-szafka jednodrzwiowa wyposa ona w 2 pó ki z mo liwo ci regulacji wysoko ci
-drzwi otwierane w lew stron
-ca a zabudowa o wymiarach 60 x 60 x oko o 187
2. Szafka stoj ca dwudrzwiowa o wymiarach 80 x 60 x 70
- pod zabudow zlewozmywaka okr ego o rednicy 50 oraz p yty grzewczej
indukcyjnej dwupalnikowej

Rysunek nr 7- Dy urka pomieszczenie socjalne

1

yta indukcyjna
dwupalnikowa

Zlewozmywak
Ø 50

Mikrofalówka

Lodówka

2
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

O

Za . nr 2 do SIWZ

WIADCZENIE
WYKONAWCY

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z
wykonaniem us ug zwi zanych

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e spe niamy warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

O

Za . nr 3 do SIWZ

WIADCZENIE
WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych ((j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z
wykonaniem us ug zwi zanych

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e brak jest podstaw do wykluczenia Nas w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

Za . nr 5 do SIWZ
wzór formularza oferty

………………………………….
/Piecz

adresowa Wykonawcy /
Morska S

ba Poszukiwania

i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw mebli dla
Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych, znak
post powania, NZ-NA/I/ PN/11/10

O F E R T A

DANE WYKONAWCY: (w przypadku podmiotów wyst puj cych wspólnie nale y wpisa
dane podmiotu uprawnionego – pe nomocnika oraz dane Wykonawców wyst puj cych
wspólnie)
Nazwa

i

adres

Wykonawcy:…

………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………
tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………
Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..
NIP………………………………….REGON…………………………………………..
Odpowiadaj c na publiczne og oszenie o zamówieniu sk adam / sk adamy *)ofert

na

wykonanie zamówienia publicznego na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w
ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych, znak post powania, NZ-NA/I/ PN/11/10
1. O wiadczam / O wiadczamy *) , e zapozna em si / zapoznali my si *) ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosz / wnosimy*) do niej adnych zastrze

.

2. Oferuj / oferujemy *) wykonanie ca ego przedmiotu zamówienia za:
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a.

Cena

brutto

……………………………

z,

s ownie……………………….

….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce ……..% w
kwocie………………….............................z ,
3. O wiadczamy, e udzielamy 24 miesi cznej gwarancji na przedmiot zamówienia
4. O wiadczamy, e oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieu ywany,
kompletny, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty.
5. Uwa amy si za zwi zanych ofert na okres 30 dni wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. O wiadczam / O wiadczamy *), e w cenie oferty zosta y uwzgl dnione wszystkie koszty
zwi zane z wykonaniem ca ego przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: ……………………….
8. O wiadczamy, e przedmiot zamówienia wykonamy:
- samodzielnie*)
- przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie nast puj cych cz ci
zamówienia*)
( nale y wymieni zakres prac lub czynno ci) …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9. Gwarantuj / Gwarantujemy *) nale yte i zgodne z obowi zuj cymi przepisami wykonanie
zamówienia.
10. Uwa am / Uwa amy *) si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
11. O wiadczamy, e akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowi zujemy si w
przypadku wyboru naszej oferty zawarcia umowy zgodnej z niniejsz ofert , na warunkach
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj cego, nie pó niej jednak ni do ko ca okresu zwi zania ofert .
12. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln cz

s :

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………..

………………………………………….

……………………………………….

………………………………………….

……………………………………….
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…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………

13. Ofert sk adam/my na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowo i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we w ciwym upowa nieniu/

------------------------------* niepotrzebne skre li
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

Za . nr 5 do SIWZ
wzór umowy
UMOWA NR …../2010

zawarta w dniu ………………………………….. w Gdyni pomi dzy:
Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z siedzib 81-340 Gdynia,
ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwan dalej Zamawiaj cym,
reprezentowan przez:
1. Marek D ugosz

- Dyrektor

a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………., NIP ……………….., REGON ………………….,
zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:
1. ………………………
W wyniku wyboru Wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr NZNA/I/PN/11/10,
którego
warto
szacunkowa
przekracza
wyra on w z otych
równowarto
kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 125 000 euro prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010r, nr 113,
poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji
Ratowniczej w ebie wraz z wykonaniem us ug zwi zanych z dostaw zosta a zawarta
umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli zwanych w dalszej cz ci umowy w skrócie
„wyposa eniem” dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie oraz wykonanie us ug zwi zanych
z dostaw , w tym:

a) uzyskanie wszelkich informacji potrzebnych do nale ytej realizacji zamówienia, w
szczególno ci dokonanie ogl dzin/wizji lokalnej obiektu – miejsc monta u mebli, celem
wykonania szczegó owych pomiarów potrzebnych do w

ciwej realizacji zamówienia;

b) dostawa mebli do miejsc dostawy zgodnie z wymaganiem Zamawiaj cego okre lonym
w za czniku nr 1 do umowy, zgodnie z za . nr 1 do SIWZ, tabela nr 1, z zastrze eniem
ust. 2, oraz na podstawie informacji zebranych podczas wizji lokalnej obiektu;
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c) monta oraz ustawienie dostarczonych mebli w pomieszczeniach Stacji – zgodnie z za .
nr 1 do umowy, wg za . nr 1 do SIWZ, oraz wskazówkami Zamawiaj cego;
d) dostarczenie instrukcji obs ugi i konserwacji, dla ka dej jednostki dostarczonych
towarów, która takich wymaga.
2. Zamawiaj cy zastrzega, e opis przedmiotu zamówienia wskazany w za . nr 1 do umowy,
zgodnie z za . nr 1 do SIWZ, zosta sporz dzony przez Zamawiaj cego z nale yt
staranno ci , na podstawie planów budynku podlegaj cego wyposa eniu w ramach
niniejszej umowy, jednak e budynek ten obecnie jest w fazie budowy. Tym samym
wymiary poszczególnych mebli tworzonych na wymiar mog nieznacznie ulec zmianie.
Dlatego te Wykonawca obowi zany jest do dokonania wizji lokalnej, po uko czeniu robót
budowlanych umo liwiaj cej pobranie pomiarów, zgodnie z ust. 1 lit. a, celem uzyskania
dok adnych informacji co do wymiaru zamawianego wyposa enia. Wykonawca
obowi zany jest realizowa przedmiotowe zamówienia w oparciu o pobrane przez siebie
wymiary, wytyczne Zamawiaj cego, oraz zgodnie z specjalistyczn wiedz potrzebn do
realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Wykonawca o wiadcza, e w okresie udzielonych gwarancji na dostarczone wyposa enie
dzie posiada wystarczaj ce zapasy cz ci zamiennych, aby zapewni dostaw

atwo

zu ywaj cych si cz ci zamiennych dla dostarczonych towarów
4. Wykonawca o wiadcza, e realizuj c przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich
w zakresie patentów, znaków handlowych, wzorów u ytkowych.

§ 2.
1. Wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31
pa dziernika 2010r, z zastrze eniem ust. 2.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 20 dni od dnia poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiaj cego o mo liwo ci rozpocz cia realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. wykonania szczegó owych pomiarów i wykonawstwa.

§ 3.
1. Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji na okres 24 miesi cy.
2.

Wykonawca gwarantuje,
nieu ywane, s

e wyposa enie dostarczone w ramach umowy s

ostatnim lub bie cym modelem i posiadaj

nowe,

wszelkie najnowsze

udoskonalenia i rozwi zania konstrukcyjne i materia owe, chyba e umowa stanowi inaczej.
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3. Wykonawca gwarantuje, e wyposa enie dostarczone w ramach niniejszej umowy s wolne
od wad konstrukcyjnych, materia owych, wykonawstwa lub wynikaj cych z jakiegokolwiek
dzia ania czy niedopatrzenia Wykonawcy, a które mog yby ujawni

si

w czasie

normalnego u ytkowania.
4. Bezwarunkowa gwarancja b dzie wa na przez okres wskazany ust. 1, licz c od daty
ostatecznego odbioru wyposa enia przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy natychmiast
zawiadomi Wykonawc pisemnie o jakichkolwiek reklamacjach w ramach tej gwarancji. Po
otrzymaniu takiego zawiadomienia Wykonawca, w terminie okre lonym w ust. 5 mo liwie
jak najszybciej, na swój koszt naprawi lub wymieni wadliwe wyposa enie lub ich cz ci.
5. Termin realizacji us ug wynikaj cych z udzielonej gwarancji:
a. czas reakcji serwisu od chwili zg oszenia usterki wynosi 24 godziny,
b. termin usuni cia usterek w okresie gwarancyjnym wynosi 120 godzin.

§ 4.
1. Na poczet nale ytego wykonania umowy Wykonawca wniós zabezpieczenie nale ytego
wykonania

umowy

w

kwocie:

…………………

z .,

( ownie:

……………………………………) w formie ……………………………. .
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo e dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedn

lub kilka form, o których mowa w pkt 19 Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w przetargu, w wyniku którego zosta a zawarta niniejsza umowa.
3. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy stanowi Za cznik
nr 4 do umowy.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi 10% ceny ca kowitej zawartej w ofercie
Wykonawcy tj. warto ci brutto wynagrodzenia okre lonego w umowie.
5. Zabezpieczenie s

y pokryciu roszcze

z tytu u niewykonania lub nienale ytego

wykonania umowy.
6. Zamawiaj cy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwot w wysoko ci:
……………. z . w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiaj cego za nale ycie wykonany, z uwzgl dnieniem ust. 8.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek
Wykonawcy.

54

8. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie por czenia lub gwarancji, Wykonawca
po wykonaniu umowy potwierdzonym Protoko em zdawczo – odbiorczym zobowi zany
jest w terminie do 7 dni wnie

30% wysoko ci zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1

umowy, co b dzie podstaw zwrotu por czenia lub gwarancji. (dotyczy to sytuacji, gdy
Wykonawca z o y por czenie lub gwarancj

bez klauzuli wyga ni cia 70% kwoty

zabezpieczenia).
9. W przypadku nienale ytego wykonania umowy, po up ywie terminów ustalonych na
usuni cie wad, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiaj cy zleci ich realizacj innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych. Zamawiaj cy ma prawo potr ci w/w koszty
z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy i / lub z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5.
1. Strony zgodnie ustalaj wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwot :
cena netto ogó em: ………………………………(s ownie: ……………………………..
………………………………………………………………) z otych, plus podatek VAT
22 %., tj. brutto ogó em ……………………………………. (s ownie: …………………
……………………………………………………………………………………) z otych.
2. Wynagrodzenie obejmuje ca okszta t kosztów zwi zanych z kompleksow

realizacj

umowy, takich jak: wszystkie sk adniki wynikaj ce z obowi zuj cych w momencie
sk adania oferty przepisów pa stwowych i lokalnych, jak podatki i c a, oraz obejmuje
wszystkie koszty bezpo rednie i po rednie zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia,
w tym: wykonanie wyposa enia, transportu wyposa enia do miejsc dostawy, ubezpieczenie
dostawy, koszty monta u, dozoru dostarczonego wyposa enia, ubezpieczenie od
odpowiedzialno ci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrz dzone osobom trzecim.
3. Faktura b dzie wystawiona na Morsk S

Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z

siedzib : 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10. Podstaw do wystawienia faktury przez
Wykonawc

b dzie podpisany przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy i

Zamawiaj cego Protokó zdawczo – odbiorczy.
4. P atno

na rzecz Wykonawcy nast pi po zgodnej z umow

realizacji zamówienia

stwierdzonej Protoko em zdawczo – odbiorczym.
5. P atno

b dzie dokonana przez Zamawiaj cego w ci gu 30 dni od daty dor czenia faktury

Zamawiaj cemu, je eli za czony Protokó zdawczo – odbiorczy b dzie podpisany przez
Strony z dat wcze niejsz ni data z

enia faktury lub z dat z

enia faktury.
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6. Dniem dokonania zap aty jest dzie obci enia rachunku Zamawiaj cego.
7. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP 586-20-76-216.
8. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem VAT, jego NIP …………………….

§ 6.
1. Strony ustalaj , e obowi zuj

je form odszkodowania s kary umowne, z zastrze eniem

§ 4. umowy
2. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu odszkodowanie umowne w nast puj cych
przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysoko ci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za ka dy dzie opó nienia,
b) za nieterminowe usuni cie stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji
wad i usterek w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia brutto za ka dy dzie opó nienia,
licz c od dnia wyznaczonego na usuni cie wad i usterek,
c) za odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy w wysoko ci
5 % wynagrodzenia brutto.
2. Wykonawca wyra a zgod na potr cenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
3. Zap ata przez Wykonawc

kar, o których mowa w ust. 1 nie wy cza mo liwo ci

dochodzenia przez Zamawiaj cego zap aty odszkodowania uzupe niaj cego z tytu u
faktycznie poniesionej szkody.

§ 7.
1. Zamawiaj cy mo e od niniejszej umowy odst pi w przypadku o którym stanowi art. 145
ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
2.

W przypadku opisanym w ust.1, Wykonawca mo e

da

wy cznie wynagrodzenia

nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.
3. Zamawiaj cy mo e rozwi za umow ze skutkiem natychmiastowym je eli:
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz

dostawy lub nie

kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiaj cego.
c. Wykonawca wykonuje dostaw niezgodnie z umow .
4.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

wprowadzenia

nast puj cych zmian w umowie:
1) zmiana terminu:
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c. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le cych po stronie
Zamawiaj cego
d. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn
le cych po stronie Wykonawcy
2) zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie

w chwili

zawarcia umowy
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych

w niniejszej umowie maj

zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówie Publicznych.

§9
Spory wynik e z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi polubownej, rozstrzyga
dzie S d w

ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

§ 10.
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze
Stron.

Za czniki stanowi ce integraln cz

umowy:

1) Za cznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z za . nr 1 do SIWZ
2) Za cznik Nr 2 - Formularz Oferty Wykonawcy
3) Za cznik Nr 3 - Formularz cenowy
4) Za cznik Nr 4 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/11/10

Za . nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych ((j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z
wykonaniem us ug zwi zanych

W celu potwierdzenia spe nienia warunku udzia u w post powaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1
SIWZ o wiadczam, i wykona em nast puj ce dostawy polegaj ce na wykonaniu i monta u
mebli:

Lp.

Przedmiot
i zakres dostawy

Nazwa i adres
odbiorcy, dla którego
wykonano dostaw

Warto
brutto
wykonanej
dostawy w z

1

2.

3

4

Niniejsze potwierdzam referencjami potwierdzaj cymi,
wykonane nale ycie.

Daty wykonania
dostawy
od ….. do …..

5

e

Nazwa
i adres
Wykonawcy
dostawy1

6

ww. dostawy

7

zosta y

1
Kolumn 7 nale y wype ni w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia, jak i w przypadku powo ania si na
do wiadczenie i wiedz innego podmiotu, w sytuacji o której mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, zgodnie z pkt 7.5 SIWZ. W pozosta ych
przypadkach mo na, ale nie trzeba wype nia kolumny.
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