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Katowice: Wykonanie, montaż i dostawa mebli według projektu 

aranżacji wnętrz I piętra budynku zlokalizowanego w Żorach przy ul. 

Męczenników Oświęcimskich 32 

Numer ogłoszenia: 265035 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 

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: Wykonanie, 
montaż i dostawa mebli według projektu aranżacji wnętrz I piętra budynku 
zlokalizowanego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż i dostawa 
mebli według projektu aranżacji wnętrz I piętra budynku zlokalizowanego w 
Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32. Do zakresu przedmiotu 
zamówienia należy - wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 
fabrycznie nowych mebli (w tym m.in. biurek, szaf, stolików, krzeseł, foteli, 
mebli do aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem AGD) według 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8, - montaż dostarczonych 
mebli oraz wykonanie zabudów według dokumentacji projektowej stanowiącej 
załącznik nr 8. Wykonanie, dostawa i montaż mebli szczegółowo opisana 
została w dokumentacji projektowej uwzgledniającej rozwiązania indywidualne 
dla następujących pomieszczeń: - sala konferencyjna pom. Nr 1-07 - biuro 1 
pom. 1-04 - biuro 2 pom. 1-06 - biuro 3 pom. 1-02 - kuchnia pom. 1-11 - 
poczekalnia pom. 1-05 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia 
uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli 
opisanej w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) przed 
przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. Podczas 
prowadzenie prac, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na 
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własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania 
uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas montowania 
mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Termin 
dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. Na 
dostarczane wyposażenie meblowe wykonawca winien przedłożyć certyfikaty 
zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 537-
1:2004, PN-EN 527-1:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 15737:2007, PN-
EN 153372:2008, PN-EN 1728:2004, PN-EN 1022:2007, PN-EN 13761:2004, 
PN-EN 1022:2005, PN-EN 1335-2:2002, PN-EN 1335-1:2004, Realizacja 
przedmiotu zamówienia odbywała będzie się sukcesywnie, zgodnie z 
terminarzem przedstawionym w pkt.D SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany 
został w załączniku nr 8, w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi 
wykonanie sufitów drewnianych oraz okładziny ścian z płytki ceglanej. 
Zamawiający planuje realizację zadania w etapach: Zamawiający planuje 
realizację zadania w etapach: a) Etap I dotyczący wykonania, dostawy i 
montażu mebli najpóźniej do dnia 27.01.2014 r. obejmuje wykonanie, dostawę 
i montaż szafy w pom. 1-07 rys A5, wykonanie, dostawę i montaż biurka pom. 
1-04 rys.A13 wykonanie , dostawę i montaż ramy z oświetleniem, pom. 1-04 
rys. AL2 wykonanie, dostawę i montaż blachy perforowanej do biurka wg. 
projektu biurka pom. 1-04 i 1-06 rys. A13 wykonanie , dostawę i montaż szafy 
pom. 1-04 rys. A10 wykonanie , dostawę i montaż biurka pom. 1-06 rys. A20 
wykonanie , dostawę i montaż szafy na segregatory po. 1-06, rys. A14 
dostawę 26 szt., krzeseł TON merano 321 400 OAK tapicerowane do pom. 1-
07, 1-04, 1-02, 1-05 dostawę 3 szt. Krzeseł biurowych boconcept ferrara biała 
skóra, chrom pom. 1-04 i 1-06 dostawę 1 szt. lampy Troag foscarini black 200 
cm pom. 1-02, dostawę 1 szt. . fotelu VITRA skape highblack conference 69 
maron pom. 1-02 dostawę 1 szt. lampy coltrane podłogowa trójelementowa 
pom. 1-02 dostawę 1 szt lampy coltrane wisząca trójelementowa pom. 1-02 
dostawę krzesła PAGED Antilla A-9850 czarny pom. 1-11 dostawę i montaż 
drewnianej żaluzji kolor ciemny mahoń szt. 8 pom. 1-04, 1-06, 1-02, 1-07, 1-
05. b) Etap II wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 
25.02.2014 r. obejmuje wykonanie , dostawę i montaż ściany fornirowanej 
pom. 1-07 rys. A3 i pom. 1-02 rys. A34 wykonanie , dostawę i montaż boksu 
pod ścianą pom. 1-07 rys. A41 wykonanie , dostawę i montaż boksu siedziska 
pom. 1-04 rys.A8 i pom 1-06 rys. A15 wykonanie , dostawę i montaż ściany 
lakierowanej pom. 1-02 rys. A31 wykonanie , dostawę i montaż ściany oraz 
stolika pom. 1-11 rys. A29/28/26 dostawę i montaż zlewozmywaka franke 
ascona pom 1-11 dostawę i montaż baterii kuchennej focus hansgrohe pom.1-
11 wykonanie , dostawę i montaż mebli kuchennych zabudowanych do sufitu 
pom. 1-11 rys. A-27 dostawę i montaż lodówki oraz zmywarki w pom.1-11, 
wykonanie , dostawę i montaż szafy w pom. 1-05 rys. A21 wykonanie , 
dostawę i montaż ściany multimedialnej pom. 1-05, rys. A22 dostarczenie i 
montaż paneli ściennych przy oknach pom. 1-05 rys. A23 wykonanie , 
dostawę i montaż stołu konferencyjnego pom. 1-07, rys. A7, wykonanie , 
dostawę i montaż lamp wg. projektu indywidualnego pom. 1-07 rys. AL1 
wykonanie , dostawę i montaż 2 stolików kawowych w pom. 1-04 i 1-02 rys. 
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A44 wykonanie , dostawę i montaż biurka typ 3 zamówienie indywidualne wg. 
rys. A48 pom.1-02 wykonanie , dostawę i montaż 2 szt. regałów pom. 1-02 
rys. A49, wykonanie , dostawę i montaż stolika konferencyjnego pom. 1-02 
rys. A43, wykonanie , dostawę i montaż ściany fornirowanej skośnej pom. 1-05 
rys. A24 dostawę i montaż foteli Salina pom. 1-02. 
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 6 Pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 
39.14.10.00-2, 39.14.13.00-5, 39.11.30.00-7, 45.42.11.53-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 
WYKONANIA: Zakończenie: 25.02.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie przewiduje sie wniesienia wadium 
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 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane z załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże w wykazie co najmniej 1 dostawę mebli biurowych o wartości 
minimum 50.000 zł brutto. Wśród dowodów załączonych do oferty 
musi być dowód dotyczący przedmiotu zamówienia wymaganego 
przez Zamawiającego. Dowodami, o których mowa powyżej są: - 
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poświadczenie, - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. Zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych 
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedłożyć 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 
§ 1 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą 
być składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie wykonawcy Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie wykonawcy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
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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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

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 
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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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) 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: 
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 1 - Cena - 80 
 2 - Okres gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny okres 

gwarancji 24 miesięcy - 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 
Dopuszcza sie możliwość zmiany umowy (w formie aneksu do umowy) w 
nastepujacym zakresie: a) 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, b) konieczności zmiany harmonogramu 
dostaw przedmiotu umowy i finansowania na wniosek Zamawiającego z 
przyczyn od niego niezależnych, c) 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, d) 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: www.ksse.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Katowicka SSE S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska Al. Wojska 
Polskiego 4, 44-240 Żory. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Katowicka SSE 
S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska Al. Wojska Polskiego 4, 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 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 


