
Ogłoszenie nr 510208304-N-2019 z dnia 02-10-2019 r. 

Łódź: dostawa i montaż mebli biurowych 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 596379-N-2019 z dnia 11/09/2019 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie 

Numer ogłoszenia:  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer 

identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, państwo Polska, woj. 

łódzkie, tel. 426 373 196, faks 426 781 037, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  

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

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

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

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
dostawa i montaż mebli biurowych  



 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WORD/DO/2300/4/19 
 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 

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

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich 

wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku 

Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54  w Łodzi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble na swój koszt i ryzyko. 

3. Szczegółowy, rodzajowy opis wyposażenia objętego postanowieniami niniejszej 

umowy, wraz z wykazem parametrów technicznych określa Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  

4. Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe  

i nieużywane oraz posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty 

higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem, w szczególności   muszą spełniać minimalne wymagania  

i atesty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 

1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  

w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz wypoziomować 

meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 

z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu 

dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym  

w szczególności z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, 

opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem  

i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i 

uporządkowaniem terenu po montażu (zabranie opakowań etc).  

7. W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (montaż, wniesienie) osoby działające  

w imieniu Wykonawcy uszkodzą mienie Zamawiającego, w tym  ściany sufity, 

podłogi itp., Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów  

i przywrócenia ich do stanu pierwotnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku naprawy elementów przez 

Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia 

roszczeń na zasadach ogólnych. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu 

wykonał zamówienie do dnia 31.10.2019r., z zastrzeżeniem pkt 9.  

9. Warunkiem koniecznym i nienegocjowalnym jest  realizacja  przedmiotu zamówienia 

w zakresie  wyposażenia  sali wykładowej (poz. 14, poz. 41 – 48  szt - oraz poz. 42 – 2 

szt.  Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) oraz biura 

obsługi klienta (poz. 1, poz. 17 – 1 szt, poz. 21, poz. 39 – 4 szt., poz. 42 – 3 szt. 

Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia )   w terminie do 

10.10.2019r. 



II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2 Meble biurowe 

 

Dodatkowe kody CPV:  
39132100-7 Szafy na akta 

39121100-7 Biurka 

39121200-8 Stoły 

39112000-0 Krzesła 

39113000-8 Fotele 

39141100-4 Blat 

39141300-5 Szafy 

39151000-5 Meble różne 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

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

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT  411891,73  

Waluta PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert     3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 

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

nie  

Przedsiębiorstwo Handlowe, Lobos A. Łobos, M. Łobos Sp. j., Oddział Łódź,  

ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, kraj/woj. łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

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



Skrót literowy nazwy państwa:  

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 506626,83 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 506626,83 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 628050,30 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 

 ustawy Pzp.  

 

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PZP podstawowymi trybami udzielania zamówienia są 

przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 


