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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190240-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble
2015/S 105-190240

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych,
III pietro, pokój 312, Osoba do kontaktów: Ewa Andrzejewska, Warszawa 02-091,
POLSKA. Tel.:  +48 225720314. Faks:  +48 225720331. E-mail: aez@wum.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.5.2015, 2015/S 103-186990)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:39100000, 39130000, 39113000, 39121000, 39141300
Meble
Meble biurowe
Różne siedziska i krzesła
Biurka i stoły
Szafy
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zakresie poszczególnych Pakietów, zobowiązany
jest do wniesienia wadium, w zależności od Pakietu, na który składa ofertę, odpowiednio w wysokości:
a) Pakiet 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) Pakiet 2 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
c) Pakiet 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
d) Pakiet 4 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
e) Pakiet 5 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
(z jednoznacznym określeniem Pakietu/Pakietów, których wadium dotyczy), a dowód wniesienia wadium, w
formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3,
Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w
którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć
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do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert
(okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego
warunku Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia w ww. Wykazie dostaw, odpowiednio
dla Pakietu 1 – 5 dostaw, wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 – co
najmniej jednej dostawy mebli biurowych, o wartości
nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 – co najmniej
jednej dostawy krzeseł i foteli o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
c) w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 – co najmniej
jednej dostawy mebli tapicerowanych, o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych),
d) w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 – co najmniej
jednej dostawy mebli metalowych obejmującej dostawę
regałów magazynowych, o wartości nie mniejszej niż 90
000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
e) w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 – co
najmniej jednej dostawy wyposażenia meblowego z
przeznaczeniem do obiektów sportowych, o wartości
nie mniejszej niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych),
potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że
dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór Wykazu
dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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
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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.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zakresie poszczególnych Pakietów, zobowiązany jest do
wniesienia wadium, w zależności od Pakietu, na który składa ofertę, odpowiednio w wysokości:
a) Pakiet 1 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
b) Pakiet 2 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
c) Pakiet 3 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
d) Pakiet 4 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
e) Pakiet 5 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (z jednoznacznym określeniem
Pakietu/Pakietów, których wadium dotyczy), a dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, załączyć do oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823.
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca
jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się
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ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi
być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww.
Wykazie dostaw, odpowiednio dla Pakietu 1–5 dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 – co najmniej jednej dostawy mebli biurowych, o wartości nie mniejszej niż 150
000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
b) w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 – co najmniej jednej dostawy krzeseł i foteli o wartości nie mniejszej niż 100
000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda;
c) w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 – co najmniej jednej dostawy mebli tapicerowanych, o wartości nie mniejszej
niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
d) w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 – co najmniej jednej dostawy mebli metalowych obejmującej dostawę regałów
magazynowych, o wartości nie mniejszej niż 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
e) w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 – co najmniej jednej dostawy wyposażenia meblowego z przeznaczeniem
do obiektów sportowych, o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda,
potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór Wykazu dostaw
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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 wyrażonew 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.


