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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220244-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble
2015/S 121-220244

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:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
7.7.2015 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
7.7.2015 (13:30)
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, polegających na
powtórzeniu tego samego asortymentu określonego w Pakietach 1-5.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie
z treścią § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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), Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą, kart katalogowych producenta lub innych
dokumentów producenta, potwierdzających zgodność ze stanem faktycznym deklarowanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych, w tym ich wymiarów, zwierających rysunki lub fotografie oferowanych mebli, określonych w
Załącznikach 2.1-2.5 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kart katalogowych jw. w formie wydruków pochodzących ze strony
internetowej producenta oferowanych mebli.
Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków lub fotografii zamieszczonych jako rysunki poglądowe, w
Formularzach wymaganych warunków technicznych stanowiących Załącznik 2.1-2.5.
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku, w odniesieniu do mebli:
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a) określonych w Załączniku 2.1 – Formularz wymaganych warunków technicznych, będzie złożenie wraz z
ofertą, certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzającego, że oferowane:
— w pozycji I i III – biurka i stoły, spełniają wymagania określone normami:
PN-EN 527-1:2011,
PN-EN 527-2:2004;
— w pozycji IV i V – szafy oraz w pozycji VI – kontenery, spełniają wymagania określone normą PN-EN 14073-2:2006;
b) określonych w Załączniku 2.2 – Formularz wymaganych warunków technicznych, będzie złożenie wraz z
ofertą, certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzającego, że oferowane:
— w pozycji I i II fotele obrotowe i gabinetowe spełniają wymagania określone normami:
PN-EN 1335-1:2004,
PN-EN 1335-2:2009;
— oferowane w pozycji III – krzesła gościnno-konferencyjne spełniają wymagania określone normą PN-EN 15373:2010
lub nowszą, tj. PN-EN 16139:2013-07;
c) określonych w Załączniku 2.3 – Formularz wymaganych warunków technicznych, będzie złożenie wraz z
ofertą, certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzającego, że oferowane:
— w pozycji I – meble modułowe,
siedziska spełniają wymagania określone normą PN-EN 15373:2010 lub nowszą, tj. PN-EN 16139:2013-07,
stoliki spełniają wymagania określone normą PN-EN 15372:2010.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku, gdy dokumenty będą wystawione przez
ośrodek badawczy producenta lub Wykonawcy, posiadający akredytację niezależnego podmiotu, opartą na normie serii
ISO 9001. W tym przypadku, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. norm przez oferowany
przedmiot zamówienia oraz certyfikat lub inny dokument wystawiony przez niezależny podmiot potwierdzający, że
ośrodek badawczy posiada akredytację.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach.
3. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści
ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany modelu oferowanego mebla z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został
wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej
takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie
ulegnie zmianie;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.7.2015 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.7.2015 (13:30)
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7,polegających na
powtórzeniu tego samego asortymentu określonego w Pakietach 1–5.
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2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,zgodnie
z treścią § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 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),
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą, kart katalogowych producenta lub innych
dokumentów producenta, potwierdzających zgodność ze stanem faktycznym deklarowanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych, w tym ich wymiarów, zwierających rysunki lub fotografie oferowanych mebli, określonych w
załącznikach 2.1–2.5 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kart katalogowych jw. w formie wydruków pochodzących ze strony
internetowej producenta oferowanych mebli.
Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków lub fotografii zamieszczonych jako rysunki poglądowe, w
Formularzach wymaganych warunków technicznych stanowiących załącznik 2.1–2.5;
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w odniesieniu do mebli określonych w pozycji I, IV, V i
VI załącznika 2.1 biurka, szafy oraz kontenery, w pozycji I i II załącznika 2.2 fotele obrotowe i gabinetowe oraz w pozycji I
załącznika 2.3 meble modułowe.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie wraz z ofertą certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego
przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzającego, że oferowane meble odpowiadają nw.
normom, odpowiednio dla asortymentu określonego załącznikami 2.1,2.2 i 2.3 lub zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta oferowanych mebli z normami jakościowymi
potwierdzającego że proces projektowania i produkcji oferowanych mebli przebiega zgodnie z normą serii ISO 9001, wraz
z oświadczeniem producent tych mebli, potwierdzającym, że oferowane meble odpowiadają nw. normom, odpowiednio
dla asortymentu określonego załącznikami 2.1,2.2 i 2.3.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu jednostki badawczej producenta mebli, pod warunkiem
posiadania przez tą jednostkę akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub akredytację odpowiadającej PCA,
jednostki kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
a) Asortyment mebli określonych w załączniku 2.1 – Formularz wymaganych warunków technicznych, winien spełniać
wymagania określone normami:
— w pozycji I – biurka
PN-EN 527-1:2011,
PN-EN 527-2:2004;
— w pozycji IV i V – szafy oraz w pozycji VI – kontenery
PN-EN 14073-2:2006;
b) asortyment mebli określonych w załączniku 2.2 – Formularz wymaganych warunków technicznych, winien spełniać
wymagania określone normami:
— w pozycji I i II fotele obrotowe i gabinetowe
PN-EN 1335-1:2004,
PN-EN 1335-2:2009;
— w pozycji III – krzesła gościnno-konferencyjne
PN-EN 15373:2010 lub nowszą, tj. PN-EN 16139:2013-07;
c) asortyment mebli określonych w załączniku 2.3 – Formularz wymaganych warunków technicznych, winien spełniać
wymagania określone normami:
— w pozycji I – meble modułowe,
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siedziska spełniają wymagania określone normą PN-EN 15373:2010 lub nowszą, tj. PN-EN 16139:2013-07,
stoliki spełniają wymagania określone normą PN-EN 15372:2010.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na
podstawie informacji zawartych w dokumentach.
3. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści
ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany modelu oferowanego mebla z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został
wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej,o parametrach co najmniej
takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie
ulegnie zmianie;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


