KPB-V.273.24.2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę mebli
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Wojewoda Łódzki
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zmianami).
III.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

BĘDZIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie umieszczona na stronie Zamawiającego:
www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

IV.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA,
Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż fabrycznie nowych mebli dla Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Liczba
części2
Część I- CPV 39100000-3 meble
Część II - CPV 39100000-3 meble
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3. Wykonawca w ramach umowy będzie musiał dostarczyć zamówione meble do siedziby Zamawiającego
na koszt własny.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie, którą część zamówienia
zamierza powierzyć podwykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.

6. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ.
V.

INFORMACJA
O
WARIANTOWYCH.

MOŻLIWOŚCI

LUB

WYMOGU

ZŁOŻENIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
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3.

4.

5.

6.

7.

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAKU
PODSTAW
WYKLUCZENIA.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 6.
6. 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 do
wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
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w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
UWAGA! Oświadczenia nie należy dołączać do oferty.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

IX.
1.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium
Znaczenie kryterium
a) Dla części I
Cena
60%
Gwarancja
40%
b) Dla części II
Cena
Gwarancja

2.

60%
40%

Punkty wyliczane będą wg następującego wzoru:
a) dla części I
Cena (C)
C = (cena najniższa : cena badana) x 100 pkt x 60%
Przez cenę Zamawiający rozumie łączną wartość brutto oferty.
Termin gwarancji (G) – liczony w miesiącach: 12 miesięcy –20 pkt, 24 miesiące – 40 pkt
P (punkty) = C + G
Wykonawca może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 12 miesięcy; 24 miesiące;
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego
b) dla części II
Cena (C)
C = (cena najniższa : cena badana) x 100 pkt x 60%
Przez cenę Zamawiający rozumie łączną wartość brutto oferty.
Termin gwarancji (G) – liczony w miesiącach: 12 miesięcy –20 pkt, 24 miesiące – 40 pkt
P (punkty) = C + G
Wykonawca może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 12 miesięcy; 24 miesiące;
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licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego
3.
4.

Każda z części zamówienia będzie podlegała odrębnej ocenie.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ
WYSŁANE, ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ
SPORZĄDZONE.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Kadr, Płac i Budżetu,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, bud. „E”, pokój nr 133.
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 września 2018 r. o godz. 1000.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej.
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XII.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIII.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW.

Nie dotyczy.
XIV.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Nie dotyczy.

ZATWIERDZAM
Z up. Wojewody Łódzkiego
Mirosław Suski
Dyrektor Generalny Urzędu
Łódź, dnia 29 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
w dniu 29 sierpnia 2018 r.
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