
Katowice: Dostawa i montaż mebli dla pomieszczeń Muzeum 

Miejskiego w Żorach 

Numer ogłoszenia: 227443 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A. , ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 

032 2510736, faks 032 2513766. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksse.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli dla pomieszczeń 

Muzeum Miejskiego w Żorach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb Muzeum Miejskiego w Żorach. Zamówienie dotyczy dostawy i 

montażu mebli podzielonych na VI pakietów: - PAKIET I - sala konferencyjna poziom -1: krzesła, stół 

konferencyjny; - PAKIET II - sala konferencyjna poziom -1: stoły składane, wózek do przewozu stołów, 

wieszaki na stroje; - PAKIET III - wyposażenie biur poziomu 0: stół owalny, regały i nadstawki biurowe, 

kontener z szufladami, wieszak na ubrania - PAKIET IV - sala konferencyjna, korytarze, hol wejściowy, 

poziom -1 i 0, wyposażenie galerii i sali konferencyjnej zestaw zawiesi (zestawy szyn, linki stalowe, 

haki stalowe z automatycznymi stoperami), ramy zatrzaskowe typu OWZ, zestawy systemu linkowego 

do zawieszania plakatu o formacie B1, system ścianek wystawienniczych, potykacze wodoodporne 

typu OWZ - PAKIET V - wyposażenie magazynu poziom -1, szatnia poziom 0: regały, podesty, stoły, 

szafy szufladowe, szafa metalowa, szafa do przechowywania chemikaliów, kątowniki półki, 

konstrukcja do magazynowania obrazów, konstrukcja do przechowywania drzewców sztandarowych 

oraz szafki metalowe dwukomorowe do szatni na poziomie 0. - PAKIET VI -foyer poziom 1: wieszaki 

na ubrania, system modułowych siedzisk w kształcie koła. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem 

na poszczególne pakiety został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do 

- Dostarczenia (wraz z rozładunkiem) przedmiotu zamówienia do siedziby Muzeum Miejskiego 

mieszczącej się w Żorach przy ul. Muzealnej 1, - Montażu i ustawienia mebli oraz wyposażenia w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble 

były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi. 

Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie, że zastosowane materiały, z których będą 

wykonane meble posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN lub 



aprobatą techniczną oraz że wykonane zostaną zgodnie z wymogami i przepisami BHP 

przewidzianymi dla danego typu stanowiska pracy - załącznik nr 7 Wykonawca zrealizuje przedmiot 

zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów opisanych w 

Załączniku nr 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki 

kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. Podczas 

dostawy i montażu mebli, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i 

ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych 

pomieszczeń podczas dostarczania lub montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. Termin dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z Zamawiającym z 3 

dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie meble oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia powinny 

być fabrycznie nowe i winny posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz 

niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust.1 pkt 7 Pzp. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.14.13.00-5, 

39.14.11.00-3, 39.11.30.00-7, 45.42.11.53-1, 39.30.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie wykonawcy zgodnie ze SIWP 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonacy zgodnie ze SIWP 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, okoliczność, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, okoliczność, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy zgodnei ze SIWP 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 80 

 2 - termin wykonania - 20 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy: - rezygnacja przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty związane ze zrealizowaną częścią zamówienia, - konieczności zmiany 

harmonogramu dostaw przedmiotu umowy i finansowania na wniosek Zamawiającego z przyczyn od 

niego niezależnych, - w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego np. w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w 

postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, - w sytuacji gdy dostarczenie 



przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci 

wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego dostarczy towar tożsamy spełniający warunki określone w SIWZ, o 

parametrach nie gorszych niż model wskazany w ofercie. Zachowana pozostaje w tym przypadku 

cena przedmiotu zamówienia określona w złożonej ofercie na pierwotny model. - zmiana ustawowej 

stawki podatku VAT - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - gdy 

wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w 

zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - z powodu działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie, - konieczności 

zmiany zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, gdy ich wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, - realizacji w 

drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy na dostawy będące przedmiotem 

zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań 

o czas niezbędny do usunięcia przeszkody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: ksse.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katowicka SSE 

S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory. 

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

ofert: 07.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Katowicka SSE S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska ul. 

Muzealna 1/1, 44-240 Żory. 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

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

całości lub części zamówienia: nie 

 


