Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl

Warszawa: Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Numer ogłoszenia: 148243 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5560129, faks 22 8270843.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa mebli biurowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach dostawy

Wykonawca jest również zobowiązany do montażu mebli i ich ustawienia w miejscu przeznaczenia
wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający określił tzw. zakres podstawowy przedmiotu

zamówienia do zakupu, którego zobowiązuje się oraz tzw. zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia,

który Zamawiający może, ale nie musi zrealizować. W zakres zamówienia przedmiotu wchodzi dostawa
następujących mebli: 1. FOTEL OBROTOWY TYPU FO1 - ilość podstawowa 130 szt., ilość dodatkowa
w opcji 100 szt.; 2. FOTEL GABINETOWY, OBROTOWY TYPU FG1- ilość podstawowa 54 szt., ilość
dodatkowa w opcji 10szt.; 3. KRZESŁO KONFERENCYJNE TYPU KK1- 8 szt.; 4. KRZESŁO
KONFERENCYJNE Z MECHANIZMEM SAMOPOWROTU TYPU KS1- 14 szt.; 5. STÓŁ

KONFERENCYJNY - DUŻY TYPU SK1- 1 szt.; 6. STÓŁ KONFERENCYJNY - MAŁY TYPU SK2 - 1 szt.;

7. BIURKO KĄTOWE, PRAWE TYPU BKP - 5 szt.; 8. BIURKO KĄTOWE, LEWE TYPU BKL - 5 szt.; 9.

BIURKO PROSTOKĄTNE TYPU BP - 5 szt.; 10. SZUFLADA POD KLAWIATURĘ KOMPUTERA TYPU
SZK - 3 szt.; 11. SZAFA ZAMYKANA, WYSOKA TYPU SZ1- 23 szt.; 12. SZAFA ZAMYKANA, NISKA

POD DRUKARKĘ TYPU SZ2 - 2 szt; 13. REGAŁ OTWARTY TYPU R1 - 4 szt.; 14. NADSTAWKA NA
SZAFĘ TYPU N1 - 30 szt.; 15. KONTENER WYSOKI TYPU KW - ilość podstawowa 10 szt., ilość
dodatkowa w opcji 10szt.; 16. KONTENER PODBLATOWY TYPU KN - 30 szt.; 17. STÓŁ

PROSTOKĄTNY TYPU SP - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do
SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.31.00-8, 39.11.20.00-0,
39.12.11.00-7, 39.12.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł

(słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) Wadium może być wniesione 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 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359). 2. Szczegółowe informacja dotyczące
zasad wniesienia wadium znajdują się w SIWZ
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie, a w przypadku świadczeń

ciągłych lub okresowych wykonuje, co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na

dostawie mebli biurowych, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 100 000,00 zł
brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

• 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

• 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 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W celu potwierdzenia, iż dostawy (meble biurowe) spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca
musi złożyć: a) opis oferowanych mebli biurowych - wypełniony i podpisany Załącznik Nr 10, b)

atesty/certyfikaty/oświadczenia/karty katalogowe, wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu
zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 10 do SIWZ - opis oferowanych mebli.
Ponadto na potrzeby oceny ofert w kryterium Jakości Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na
potrzeby prezentacji następujące meble: - FOTEL OBROTOWY TYPU FO1 - KRZESŁO

KONFERENCYJNE Z MECHANIZMEM SAMOPOWROTU TYPU KS1 - KONTENER PODBLATOWY

TYPU KN Zasady prezentacji w tym dotyczące dostarczenia mebli na prezentację zostały określone w
pkt. 3.2 Części III 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 - 60

2 - Jakość - 40

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonany zostanie wybór Wykonawcy, które mogą dotyczyć kwestii: a) zmiany stanu prawnego lub

faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; b) zmian formy prawnej Wykonawcy, c) stawki
podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w

całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy; zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku
VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia, d) zmiany terminu obowiązywania
umowy, w przypadku jeżeli w tym terminie Zamawiający nie wykorzysta maksymalnego zakresu

zamówienia, jednak o nie dłużej niż 3 miesiące;. e) zmiany modeli i producenta mebli w stosunku do
zaoferowanych w ofercie; zmiana jest dopuszczalna wyłącznie dla mebli z zakresu opcjonalnego

przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy taka konieczność wynika z przyczyn całkowicie niezależnych
od Wykonawcy (np. wstrzymanie produkcji przez producenta, siła wyższa), a Wykonawca wykaże, że
meble zamienne charakteryzują się co najmniej taką samą charakterystyką, funkcjonalnością,

ergonomią i komfortem jak meble zaoferowane pierwotnie w ofercie, a zmiana nie spowoduje wzrostu

wynagrodzenia Wykonawcy; f) zmiany miejsca dostaw mebli z zakresu opcjonalnego, nie

przekraczająca jednak 30% całkowitego ilościowego zapotrzebowania dla danego miejsca dostawy. g) w
przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca

dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej
przez Zamawiającego w ust. 1 zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej

oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

3. Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z prawem zamówień publicznych i zgłoszona nie później
niż 10 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci

aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony. 4. Nie stanowią
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień następujące zmiany: 1) danych

teleadresowych; 2) osób określonych w § 7; 3) danych rejestrowych; 4) będących następstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uokik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony
Konkurencji Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, pokój 415.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Kancelaria pokój nr 1.6 (CSK).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: - w przypadku
zakresu podstawowego w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy; - w przypadku zakresu

opcjonalnego sukcesywnie w terminie 50 dni od dnia przesłania zapotrzebowania. Dostawy objęte

zakresem opcjonalnym będą odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca
2017 r. Miejsca realizacji dostaw określone zostały w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Wykaz jednostek
UOKiK.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

