
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.utk.gov.pl

Warszawa: Zakup mebli cz. IIA - zakup i dostawa krz eseł biurowych

obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urz ędu Transportu Kolejowego

oraz Oddziałów Terenowych Urz ędu

Numer ogłoszenia: 218092 - 2015; data zamieszczenia : 24.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Transportu Kolejowego , Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 749 14 00, faks 22 749 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  www.utk.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup mebli cz. IIA - zakup i dostawa krzeseł

biurowych obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych

Urzędu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP

MEBLI CZĘŚĆ IIA, zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Urzędu

Transportu Kolejowego oraz dla Oddziałów Terenowych Urzędu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych: Część nr 1: Zakup krzeseł biurowych obrotowych 105 szt. Część nr 2: Zakup krzeseł

konferencyjnych 145 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianego

asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać musi ww. asortyment wraz z

informacjami o innego rodzaju obowiązkach nakładanych na Wykonawcę zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,

zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji

umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
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II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.11.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W niniejszym postępowaniu wymaga

się wniesienia wadium w wysokości: w części I zamówienia: 3 400,00 zł, w części II zamówienia: 2 500,00 zł.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od

wyboru Wykonawcy w: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy; poręczeniach bankowych; poręczeniach

pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach

ubezpieczeniowych; 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. Wadium musi obejmować

cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: nr 36

1010 1010 0055 0013 9120 0000 jako tytuł przelewu należy wskazać odpowiednio nr postępowania oraz nr

części postępowania, którego dotyczy: BAF-251-575.2015 część I lub BAF-251-575.2015 część II, natomiast w

przypadku składania oferty na dwie części postępowania BAF-251-575.2015 część I i II. W przypadku składania

przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołane i

płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego

zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji lub poręczenia Zamawiającego, gwaranta lub poręczyciela banku

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, poręczeniem, kwotę gwarancji lub poręczenia, termin

ważności gwarancji lub poręczenia, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązanie gwaranta do:

zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające

oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3

ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.

25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
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na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca, który nie wniesie wadium w

wymaganej w postępowaniu wysokości, w formie lub formach, o których mowa w pkt 8 niniejszego SIWZ

zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP. Zamawiający zwróci

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt 8.12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jeżeli jest wymagane

po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym ,

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw do

wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz

posiadający uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem

niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Z uwagi na

charakter zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

3 z 9 2015-08-24 15:56



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw do

wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden

ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o

wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę

krzeseł. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie

odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminów

składania ofert w niniejszym postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych

przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa powyżej. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów,

zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw do

wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden

ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o

wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę

krzeseł. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie

odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminów

składania ofert w niniejszym postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych

przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa powyżej. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów,

zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw do

wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

4 z 9 2015-08-24 15:56



ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o

wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę

krzeseł. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie

odbiorcy dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminów

składania ofert w niniejszym postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych

przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa powyżej. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów,

zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw do

wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz znajdują

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z uwagi na charakter

zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed
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upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których  autentyczność  musi

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego,  Wykonawca winien  złożyć:  karty  katalogowe oferowanych krzeseł,  zawierające opis

oraz wymiary produktu, w części I  zamówienia dotyczącej  krzeseł biurowych obrotowych: dokumenty

potwierdzające zgodność produktu z normami, określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu

Zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ tj.; Dokument potwierdzający skład surowcowy tkaniny obiciowej tj.

minimum 90% wełny, Dokumenty potwierdzające odporność tkaniny obiciowej na ścieranie minimum 100

000 cykli Martindale, atesty potwierdzające trudnozapalność - tlący papieros wg normy EN 1021 1 oraz

odporność  na światło:  5 wg normy EN ISO 105.B02, Dokument potwierdzający zgodność  produktu z

normą  EN 1335.1.2.3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność  i  wytrzymałość).  Zamawiający dopuszcza

oświadczenie producenta o zgodności produktu z normami i atestami wymienionymi powyżej. W części II

zamówienia  dotyczącej  krzeseł  konferencyjnych:  dokumenty  potwierdzające  zgodność  produktu  z

normami, określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ tj.;

Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymogów  dotyczących  wykonania  krzeseł  konferencyjnych

zgodność z normami PN-EN 1728:2012, w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych

rozwiązań  konstrukcyjnych,  Dokumenty  potwierdzające  ścieralność  tapicerki  min.  100  000  cykli

Martindale zgodnie z normą PN-EN ISO 12947 2 atesty potwierdzające trudnozapalność tlący papieros

wg normy EN 1021 1 oraz odporność na światło: 5 wg normy EN ISO 105-B02. Zamawiający dopuszcza

oświadczenie producenta o zgodności produktu z normami i  atestami wymienionymi powyżej.  Próbki

tapicerki, tkaniny obiciowej (wzorniki) z jakiej wykonane mogą być krzesła biurowe obrotowe i krzesła

konferencyjne,  o  których  mowa  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (odpowiednio  dla  danej  części

zamówienia).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

W celu umożliwienia dokonania oceny oferty w kryterium JAKOŚĆ opisanym w pkt. 13 SIWZ, Wykonawca

winien złożonych próbki oferowanych przez Wykonawcę produktów (po jednej sztuce - odpowiednio dla każdej z

części postępowania), w tym.: w części I zamówienia - krzesło biurowe obrotowe, w części II zamówienia -
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krzesło konferencyjne. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany

przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ,

w tym, w szczególności dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i

prawnych oraz objęty jest gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne (wzór

oświadczenia zawarty jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - JAKOŚĆ - 30

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych jedynie w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; wystąpienia siły wyższej; zmiany nazw, siedziby,

stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; gdy między dniem złożenia oferty, a dniem dostarczenia towaru

zaistnieje sytuacja, że zaoferowany towar nie będzie dostępny na rynku na skutek wycofania z produkcji pod

warunkiem, że nowy towar będzie posiadał parametry techniczne nie gorsze niż towar wcześniej oferowany.

Warunki dostawy, warunki wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie

Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem

niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, których nie można było przy dołożeniu

należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie

przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; zmiana ustawowej stawki podatku VAT

lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt d są dopuszczalne pod

warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z

wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. Wystąpienie

którejkolwiek z wymienionych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi bezwzględnego

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń

Wykonawcy do ich dokonania. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera

wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.utk.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Transportu

Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.09.2015

godzina 11:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, recepcja 12 p.,

w godzinach pracy Urzędu.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakup i dostawa krzeseł biurowych

obrotowych 105 szt. Dostawy realizowane będą cyklicznie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31

grudnia 2016 r, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.11.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70

2. Jakość - 30

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakup i dostawa krzeseł

konferencyjnych w ilości 145 sztuk. Dostawy realizowane będą cyklicznie w okresie od dnia podpisania

umowy do dnia 31 grudnia 2016 r., każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia

zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.11.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.
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