
Ogłoszenie nr 608942-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego:  
 

DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH I WYPOSAŻENIA STOLARNI 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy 
numer identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2 , 00-908  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks 
+48261839723.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.wat.edu.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
uczelnia publiczna  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
http://www.wat.edu.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
http://www.wat.edu.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 



w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt 5.7 SIWZ należy przesłać na adres 
zamawiającego lub złożyć w Kancelarii Jawnej WAT, bud. 100 (Sztab), pok. Nr 130, I piętro, 
wejście przez Biuro przepustek  
Adres:  
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 
2, 00-908 Warszawa  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW 
STOLARSKICH I WYPOSAŻENIA STOLARNI  
Numer referencyjny: 132/DZZ/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
3  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Zad. 1 Dostawa materiałów stolarskich Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
bejcy stolarskiej różnego rodzaju, blatów kuchennych, blokad centralnych, cokołów 
przypodłogowych różnego rodzaju, drążków do szafy, drzwi stalowych różnego rodzaju, 
emalii akrylowej różnego rodzaju, emalii ftalowej różnego rodzaju, farb akrylowych, filcy 



różnego rodzaju, folii okiennych, formatek, gałek różnego rodzaju, gwoździ różnego rodzaju, 
haczyków, igieł do maszyny krawieckiej, impregnatów do drewna, kątowników różnego 
rodzaju, klameczek różnego rodzaju, klamek różnego rodzaju, klamer mocujących, klei 
różnego rodzaju, kluczy meblowych, kłódek, kołków różnego rodzaju, kotwy różnego rodzaju, 
kratek wentylacyjnych, krawędziaków różnego rodzaju, lakierów różnego rodzaju, 
lakierobejcy, lamelek różnego rodzaju, listew różnego rodzaju, mas uszczelniających, 
mieszaczy, nakładek, narożników różnego rodzaju, nici różnego rodzaju, nóg metalowych, 
nóżek różnego rodzaju, odbojników różnego rodzaju, okien PCV różnego rodzaju, okuć 
okiennych, olei do maszyn, ościeżnic różnego rodzaju, pałeczek woskowych, paneli różnego 
rodzaju, parapetów okiennych, pasów tapicerskich, płócien ciernych, płyt różnego rodzaju, 
pochwytów rurowych, podkładek PCV, podnośników różnego rodzaju, pokost lnianych, 
prętów stalowych, profili różnego rodzaju, prowadnic różnego rodzaju, przepustów różnego 
rodzaju, ram z blokadą, redukcji do klameczek, rolet okiennych, rolek do drzwi, 
samozamykaczy do drzwi różnego rodzaju, silikonów szklarskich, skajów, sklejek różnego 
rodzaju, skrzydeł drzwiowych różnego rodzaju, sprężyn do zawiasów, sufitów 
podwieszanych, sworzeń, szczotek antykurzowych, szkieł różnego rodzaju, szpachli różnego 
rodzaju, szyb różnego rodzaju, szyldów różnego rodzaju, szyn różnego rodzaju, ślizgaczy 
różnego rodzaju, śrub różnego rodzaju, tafli różnego rodzaju, tapet, tarcic różnego rodzaju, 
taśm różnego rodzaju, tkanin różnego rodzaju, uchwytów różnego rodzaju, uszczelek 
różnego rodzaju, wieszaków różnego rodzaju, wkładek różnego rodzaju, wkrętów różnego 
rodzaju, wrzeciądzy różnego rodzaju, wsporników różnego rodzaju, wykładzin różnego 
rodzaju, zaczep elektromagnetycznych, zamków różnego rodzaju, zasuw różnego rodzaju, 
zaślepek różnego rodzaju, zawiasów różnego rodzaju, zestawu igieł tapicerskich, zestawu 
naprawczego do zawiasów, złącz meblowych różnego rodzaju, zszywek tapicerskich różnego 
rodzaju. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zad. 2 Dostawa 
elementów wyposażenia warsztatu stolarskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
okleiniarki prostoliniowej do krawędzi płyt meblowych z taśmą PCV i ABS Szczegóły 
techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ. Zad. 3 Dostawa stołu stolarskiego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: stołu stolarskiego warsztatowego Szczegóły 
techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za 
równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o 
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które 
zostały określone w SIWZ. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, 
który nie jest identyczny, ale posiada co najmniej, cechy, funkcje i parametry techniczne 
określone w SIWZ. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca 
dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie 
z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” 
wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwę producenta i oznaczenie 
produktu oferowanego w kolumnie 11 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” 
wypełniają obowiązkowo wszyscy wykonawcy. – niezależnie od tego czy oferują produkt 
równoważny czy nie. Na wszystkich załączonych dokumentach dotyczących przedmiotu 
zamówienia powinien znajdować się numer pozycji ze „Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia”.  



 
II.5) Główny kod CPV: 03418100-4  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

09211000-1 

09221000-4 

14810000-2 

14820000-5 

19211100-9 

19212500-0 

19243000-1 

19512000-8 

19520000-7 

24450000-3 

24910000-6 

25241110-6 

30197100-7 

30197110-0 

33141128-3 

38633000-8 

39141200-4 

39157000-7 

39191100-8 

39224000-8 

39227000-9 

39299300-7 

39516000-2 

39561100-3 

39812500-2 

44111000-1 

44112200-0 

44115310-5 

44171000-9 

44175000-7 

44191000-5 

44191100-6 

44191300-8 

44191400-9 

44191600-1 

44192000-2 

44192200-4 



44200000-8 

44212500-4 

44212510-7 

44221000-5 

44221210-0 

44221220-3 

44330000-2 

44425200-7 

44521000-8 

44521110-2 

44521140-1 

44521210-3 

44522000-5 

44522200-7 

44523000-2 

44523200-4 

44531100-2 

44531400-5 

44531510-9 

44800000-8 

44812200-7 

44812220-3 

44820000-4 

45223821-7 

42642100-9 

43800000-1 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  



miesiącach:  12   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 1: 
SUKCESYWNIE W OKRESIE 12 M-CY. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA NA ZADANIE 2 i 3: 
MAKSYMALNIE 30 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie w 
odniesieniu do zadania nr 1 Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie dostawy 
odpowiadające dostawie materiałów stolarskich na kwotę 150 000,00 zł brutto każda 
(załącznik nr 5 do SIWZ). Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co 
rozumie się, iż musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). oraz 
załączy dowody określające, że dosta¬wy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, 
gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi 
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający 
przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy 
Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia 
potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  



 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) wykaz dostaw dla zadania nr 1, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie - załącznik nr 5 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych 
podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu 
warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 i/lub 3A i/lub 3B do SIWZ; e) Opis przedmiotu 
równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z 
parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji „Szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia” f) Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód 
wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek 
Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie nr 1 Wykonawca ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, 
wadium w wysokości 6500,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 
12.09.2018r. do godz. 09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być 
wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. 
Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „wadium w przetargu na 
dostawę materiałów stolarskich i wyposażenia stolarni – zadanie nr 1”. Skuteczne wniesienie 
wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego 
w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie 
data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – 
dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    



Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 



Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 100,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy w zakresie: 1) 
zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że 
dostarczony przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym 
w umowie. Na potwierdzenie zostanie dołączony dokument stwierdzający, że oprócz zmiany 
handlowej nie nastąpiła zmiana asortymentu pod względem składu i jakości przedmiotu 
zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy, 2) 
zmiany przedmiotu zamówienia pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów 
dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go produktem tego 
samego producenta, o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych 
korzystniejszych dla Zamawiającego. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej 
ofercie innego produktu, lub produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, 
Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować produkt innego 
producenta, o lepszych parametrach jakościowych od wykazanych w załączniku do umowy, 
korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do wprowadzenia zmiany będzie 



oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową 
przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do 
umowy. Zmiany do umowy nie mogą obejmować zmian cen jednostkowych przedmiotu 
zamówienia. Zamówienia cząstkowe będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego. W 
przypadku konieczności zmniejszenia dostaw, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą 
przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 
Zamówienia cząstkowe będą składane w formie określonej w § 4 ust. 1 projektu umowy, w 
której wyszczególnione zostaną: asortyment, ilość bądź wielkości zamawianego przedmiotu. 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Strony przewidują zmianę wartości zamówienia o 
obowiązujący podatek VAT, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzanie aneksu 
do umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-09-12, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu  
> pln  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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:  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. 

Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa;  administrator danych powołał inspektora 



ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl  Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 132/DZZ/2018 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek 
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada 
Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników.) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) − prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w 
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 

Część nr:  1 Nazwa:  Dostawa materiałów stolarskich 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: bejcy stolarskiej różnego rodzaju, 
blatów kuchennych, blokad centralnych, cokołów przypodłogowych różnego rodzaju, 
drążków do szafy, drzwi stalowych różnego rodzaju, emalii akrylowej różnego rodzaju, emalii 
ftalowej różnego rodzaju, farb akrylowych, filcy różnego rodzaju, folii okiennych, formatek, 
gałek różnego rodzaju, gwoździ różnego rodzaju, haczyków, igieł do maszyny krawieckiej, 
impregnatów do drewna, kątowników różnego rodzaju, klameczek różnego rodzaju, klamek 
różnego rodzaju, klamer mocujących, klei różnego rodzaju, kluczy meblowych, kłódek, 



kołków różnego rodzaju, kotwy różnego rodzaju, kratek wentylacyjnych, krawędziaków 
różnego rodzaju, lakierów różnego rodzaju, lakierobejcy, lamelek różnego rodzaju, listew 
różnego rodzaju, mas uszczelniających, mieszaczy, nakładek, narożników różnego rodzaju, 
nici różnego rodzaju, nóg metalowych, nóżek różnego rodzaju, odbojników różnego rodzaju, 
okien PCV różnego rodzaju, okuć okiennych, olei do maszyn, ościeżnic różnego rodzaju, 
pałeczek woskowych, paneli różnego rodzaju, parapetów okiennych, pasów tapicerskich, 
płócien ciernych, płyt różnego rodzaju, pochwytów rurowych, podkładek PCV, podnośników 
różnego rodzaju, pokost lnianych, prętów stalowych, profili różnego rodzaju, prowadnic 
różnego rodzaju, przepustów różnego rodzaju, ram z blokadą, redukcji do klameczek, rolet 
okiennych, rolek do drzwi, samozamykaczy do drzwi różnego rodzaju, silikonów szklarskich, 
skajów, sklejek różnego rodzaju, skrzydeł drzwiowych różnego rodzaju, sprężyn do zawiasów, 
sufitów podwieszanych, sworzeń, szczotek antykurzowych, szkieł różnego rodzaju, szpachli 
różnego rodzaju, szyb różnego rodzaju, szyldów różnego rodzaju, szyn różnego rodzaju, 
ślizgaczy różnego rodzaju, śrub różnego rodzaju, tafli różnego rodzaju, tapet, tarcic różnego 
rodzaju, taśm różnego rodzaju, tkanin różnego rodzaju, uchwytów różnego rodzaju, 
uszczelek różnego rodzaju, wieszaków różnego rodzaju, wkładek różnego rodzaju, wkrętów 
różnego rodzaju, wrzeciądzy różnego rodzaju, wsporników różnego rodzaju, wykładzin 
różnego rodzaju, zaczep elektromagnetycznych, zamków różnego rodzaju, zasuw różnego 
rodzaju, zaślepek różnego rodzaju, zawiasów różnego rodzaju, zestawu igieł tapicerskich, 
zestawu naprawczego do zawiasów, złącz meblowych różnego rodzaju, zszywek tapicerskich 
różnego rodzaju. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03418100-4, 09211000-1, 09221000-4, 14810000-2, 
14820000-5, 19211100-9, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 19520000-7, 24450000-3, 
24910000-6, 25241110-6, 30197100-7, 30197110-0, 33141128-3, 38633000-8, 39141200-4, 
39157000-7, 39191100-8, 39224000-8, 39227000-9, 39299300-7, 39516000-2, 39561100-3, 
39812500-2, 44111000-1, 44112200-0, 44115310-5, 44171000-9, 44175000-7, 44191000-5, 
44191100-6, 44191300-8, 44191400-9, 44191600-1, 44192000-2, 44192200-4, 44200000-8, 
44212500-4, 44212510-7, 44221000-5, 44221210-0, 44221220-3, 44330000-2, 44425200-7, 
44521000-8, 44521110-2, 44521140-1, 44521210-3, 44522000-5, 44522200-7, 44523000-2, 
44523200-4, 44531100-2, 44531400-5, 44531510-9, 44800000-8, 44812200-7, 44812220-3, 
44820000-4, 45223821-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  100,00 



 
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania - sukcesywnie w okresie 12 m-cy 
 

Część nr:  2 Nazwa:  DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WARSZTATU STOLARSKIEGO 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: okleiniarki prostoliniowej do krawędzi 
płyt meblowych z taśmą PCV i ABS Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A 
do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42642100-9,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach: 30 
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

CZAS REALIZACJI 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania: maksymalnie 30 dni 
 

Część nr:  3 Nazwa:  DOSTAWA STOŁU STOLARSKIEGO 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa: stołu stolarskiego warsztatowego 
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach: 30 



data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

TERMIN REALIZACJI 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: maksymalnie 30 dni 
 

 

 

 


