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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155795-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble biurowe
2017/S 081-155795

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
Warszawa
00-013
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kosicki
Tel.:  +48 22596-44-49
E-mail: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl 
Faks:  +48 22596-44-50
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sądy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sądownictwo Administracyjne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku WSA przy ulicy Pankiewicza 4 w
Warszawie.
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY WSA-ZP-05/2017

II.1.2) Główny kod CPV
39130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl
http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem jest dostawa mebli jako „pierwszego wyposażenia” do budynku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie, z podziałem na części:
1) Część I – meble systemowe,
2) Część II – meble sądowe.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto rozładowanie, wniesienie, zmontowanie, ustawienie
i uregulowanie dostarczonych mebli zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 676 254.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – Meble systemowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Pankiewicza 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Meble systemowe:
a) pokoje urzędnicze,
b) pokoje sędziowskie,
c) meble w ciągach komunikacyjnych,
d) meble w pokoju gościnnym,
e) meble w pomieszczeniach socjalnych i obsługowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (J) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas montażu (M) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (C) / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 817 976.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część I – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – Meble sądowe
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Pankiewicza 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Meble sądowe:
a) meble w salach rozpraw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (J) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas montażu (M) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (C) / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 187 496.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część II – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP;
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w SIWZ.
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2) W celu wykazania spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykaz zrealizowanych umów w zakresie dostawy mebli biurowych (odpowiednio dla Części I i/lub Części II),
b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
(odpowiednio dla Części I i/lub Części II),
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c) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (odpowiednio dla Części I i/lub Części II),
d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
(odpowiednio dla Części I i/lub Części II), wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I – Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże iż:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych). W
przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej Zamawiający przeliczy sumę
polisy na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia postępowania przetargowego,
b) posiada w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku działalności minimalny roczny obrót w wysokości minimum 2 000
000,00 PLN (dwa miliony złotych),
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden
milion złotych).
Część II – Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże iż:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).
W przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej Zamawiający przeliczy sumę
polisy na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia postępowania przetargowego,
b) posiada w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku działalności minimalny roczny obrót w wysokości minimum 200
000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych),
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy
złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I – Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował – liczy się data zakończenia umowy w
przypadku zakończonych umów) w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych –
co najmniej dwukrotnie zamówienie polegające na dostawie mebli biurowych, której wartość umowy wyniosła
nie mniej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion zł) brutto (każda z wykazanych umów).
Część II – Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował – liczy się data zakończenia umowy w
przypadku zakończonych umów) w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych –
co najmniej dwukrotnie zamówienie polegające na dostawie mebli biurowych, której wartość umowy wyniosła
nie mniej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych) brutto (każda z wykazanych umów).
W przypadku złożenia oferty wspólnej, Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznych i
kwalifikacji zawodowych w celu spełnienia niniejszego warunku udziału.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto oferty. Warunki
realizacji umowy precyzuje wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewidział możliwość
wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Szczegółowe warunki zmian umowy zostały określone w § 11 wzoru
umowy stanowiącego integralną część SIWZ. Zamawiający dokona zapłaty po dostawie i montażu mebli, jedną
płatnością w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie w Sali nr 536 (V piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów określonych w XVI ust. 2 pkt 2 SIWZ.
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Wykonawca zorganizuje prezentację oferowanych mebli, zgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 8
do SWIZ:
1. odpowiednio dla Części I:
1) poz. 5 – Biurko proste pracownicze 1600x800 – symbol OF B2 (wraz z wyposażeniem);
2) poz. 11 – Szafa aktowa 1200X420x2250 – symbol OF-SZ7;
3) poz. 22 – Fotel obrotowy pracowniczy – symbol OF-F1;
4) poz. 21 – Kontener pracowniczy – symbol OF-K2
2. odpowiednio dla Części II:
1) poz. 60 – Ława dla interesantów – symbol OF-ŁS1;
2) poz. 63 – Krzesło sędziowskie niskie – symbol OF-KS 12.
Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający wyznaczy Wykonawcom którzy złożyli oferty przetargowe,
termin przeprowadzenia prezentacji mebli. Prezentacja mebli przeprowadzona będzie w siedzibie
Zamawiającego. Prezentacja będzie rejestrowana przez Zamawiającego. Wstępnie przewiduję się, iż
prezentacje przeprowadzone zostaną w dniach 1.6.2017 – 6.6.2017.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których
mowa w ustawie Pzp w Dziale VI zatytułowanym Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2017
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