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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60640-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble
2015/S 036-060640

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych
WUM, III piętro, pokój 312, Osoba do kontaktów: Ewa Andrzejewska, Warszawa02-091,

POLSKA. Tel.:  +48 225720314. Faks:  +48 225720331. E-mail: aez@wum.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-053794)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:39100000, 39113000, 39111100, 39112000, 39113100, 39113600
Meble
Różne siedziska i krzesła
Siedziska obrotowe
Krzesła
Fotele
Ławki
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww.
Wykazie dostaw, odpowiednio dla pakietu 1, 2, 3, 4 i 5 dostaw krzeseł lub/i foteli biurowych, wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych pakietem 1 – co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
b) w zakresie dostaw objętych pakietem 2 – o najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych) każda;
c) w zakresie dostaw objętych pakietem 3 – co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) każda;
d) w zakresie dostaw objętych pakietem 4 – nie więcej niż 5 dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN
(słownie: siedemset tysięcy złotych), w tym co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych);
e) w zakresie dostaw objętych pakietem 5 – co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych) każda;
— potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór Wykazu dostaw
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jedną częścią zamówienia (pakietem),
wystarczającym jest wykazanie spełnienia warunku jw. dla pakietu o największej wartości.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów (w celu oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty
Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia www. wykazie
dostaw, odpowiednio dla pakietu 1, 2, 3, 4 i 5 dostaw krzeseł lub/i foteli biurowych, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych pakietem 1 – co najmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
b) w zakresie dostaw objętych pakietem 2 – o najmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych) każda;
c) w zakresie dostaw objętych pakietem 3 – co najmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) każda;
d) w zakresie dostaw objętych pakietem 4 – nie więcej niż 5 dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN
(słownie: siedemset tysięcy złotych), w tym co najmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych);
e) w zakresie dostaw objętych pakietem 5 – co najmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) każda – potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane
należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż 1 częścią zamówienia (pakietem),
wystarczającym jest wykazanie spełnienia warunku jw. dla pakietu o największej wartości.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są:
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1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni
kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni
kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


