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Polska-Gdańsk: Meble biurowe
20141S 019-029241

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja 1: Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12
Osoba do kontaktów: Edyta Cirocka
80-233 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 583486020
E-mail: edyta.cirocka@zie.pg.gda.pl
Faks: +48 583472453
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: httpilwww.pg.edu.pI
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
11.1) Opis

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12 oraz ul. Traugutta 79.
Kod NUTS
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11.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis techniczny, rysunki oraz wymagania użytkowe
znajdujące się w załączniku nr 13 do SIWZ.
3. Kody CPV: 39130000-2 Meble biurowe.
4. Meble biurowe będące przedmiotem zamówienia musza być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych
materiałów, nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Płyty wiórowe, obrzeża, farby oraz kleje muszą
posiadać atesty higieniczności. Stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań wykonawca
zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem umowy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia wykonać szczegółowy obmiar „z natury” w miejscach, w których mają być zamontowane meble.
6. Zamawiający używając w opisie przedmiotu zamówienia nazw marek, producentów, nazw własnych itp.
ma na celu wskazanie standardów jakościowych produktu oraz kolorystyki mebli. Tym samym Zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego, czyli produktu jakościowo nie gorszego niż wymieniony w
SIWZ. Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyka mebli ma charakter przykładowy. Kolory płyt
obejmujące przedmiot zamówienia zostaną ustalone z użytkownikami pomieszczeń po wyłonieniu Wykonawcy
mebli.
Wymagania odnośnie dostawy i montażu mebli
1. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia oraz montażu
mebli — w formie telefonicznej lub faksem — na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy i
montażu.
2. Zamówienie obejmuje dostawę mebli, ich wniesienie i montaż w budynkach i pomieszczeniach Wydziału
Zarządzania i Ekonomii.
3. Meble montowane będą w czynnych, użytkowanych obiektach. Zamawiający nie dopuszcza blokowania
ciągów komunikacyjnych pomieszczeń biurowych. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia tego
samego dnia oraz zamontowane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.
4. Ze względu na specyfikę zabudowy terenu uczelni oraz wąskie drogi wewnętrzne Zamawiający zwraca
uwagę na utrudnienia, jakie mogą powstać przy wjeździe samochodów ciężarowych powyżej 6 t. zgodę na
wjazd samochodem ciężarowym na teren uczelni wykonawca powinien uzyskać we własnym zakresie w Dziale
Ochrony Mienia PG.
5. Wynikające z tego tytułu utrudnienia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty.
6. Meble muszą być wypoziomowane, a w przypadku szaf również wzajemnie poskręcane.
Wymagania odnośnie gwarancji
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca Lidzielił 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył jedną osobę do bezpośredniego kontaktu w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. W ramach gwarancji:
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a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej musi nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
wady bądź usterki,
b) naprawa lub wymiana mebli na nowe wolne od wad, musi być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wady bądź usterki.

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPy)
39130000

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

11.1.8) Części

11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

11.2) Wielkość lub zakres zamówienia

11.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 124 605 PLN

11.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamówienie zostanie udzielone z zastosowaniem prawa opcji, po cenach
określonych w formularzu rzeczowo-cenowym wybranych ofert. Zamówienia objęte prawem opcji będą
realizowane do 31.12.2014 roku.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

11.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

11.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznyj~
111.1) Warunki dotyczące zamówienia

111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
10.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
10.2.1 w pieniądzu
10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
10.2.3 gwarancjach bankowych
10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych
10.2.5 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275)
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Milenium z dopiskiem: „Dostawa mebli biurowych WZiE PO —

wadium”
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.2.2014 r. do godz. 12:30.
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W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
10.4 Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 10.2 ppkt 10.2.2-10.2.5 następuje poprzez
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I Piętro Gmachu
„B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00
lub przesłanie poczta na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 10.2 ppkt 10.2.2-10.2.5 Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy w terminie najpóźniej składania ofert tj. do dnia 26.2.2014 r. do godz. 12:30
Zamawiający otrzyma stosowny dokument.
10.5 dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
10.5.1 nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji!
poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwarantaJporęczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu
poręczającego)
10.5.2 określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
10.5.3 kwotę
10.5.4 termin ważności
10.5.5 mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
10.5.6 być nieodwołalny
10.5.7 obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp
10.5.8 a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji.
10.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy.

111.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze ulub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany
przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.
2. Fakturę należy wystawić na: Politechnikę Gdańską Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk.
3. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

111.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym
powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr
6 do SIWZ.
4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej:
a. Każdy z Wykonawców musi spełnić warunek, o którym mowa w dziale V ppkt 1.1.;
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b. Warunki, o których mowa w dziale V w ppkt 12, 1.3, 1.4, a także inne wymagania określone w SIWZ,
Wykonawcy mogą spełnić łącznie (wspólnie).
5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.1, pkt.2, ppkt 2.1, powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę (każdy Wykonawca składa je w imieniu własnym), pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć
wspólnie.
6. Oferta, dokumenty oraz oświadczenia muszą być podpisane przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela — pełnomocnika.
7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
8. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.

111.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

111.2) Warunki udziału

111.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie
specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca ubiegający się o zamówienie: Wykaże, że
zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 dostawy mebli biurowych na łączną kwotę nie mniejszą
niż 98 000,00 PLN brutto Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
załącznika nr 5 do SIWZ.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
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będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich, przy wykonaniu zamówienia.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców
oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełniainie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, muszą wraz z ofertą (formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) załączyć
niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu — w formie oryginału - (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
1.2 Wykaz wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty — według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
Główną/-e dostawę/-y zamawiający określił w warunku udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego — w formie oryginału - (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz następujących dokumentów:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1. pkt 2 ustawy Pzp;
2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć — informację o tym, czy
Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., nr 50, poz. 331 Z późn. zmianami),załącznik
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nr 9 do SIWZ - w formie oryginału W przypadku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d
ustawy, załącznik nr 9 do SIWZ - w formie oryginału.
UWAGA:
Art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców,
którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w którym występuje inna waluta niż polski złoty (PLN). Zamawiający dokona przeliczenia walut
obcych na złote (PLN), przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii europejskiej, ajeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni kurs ogłoszony przed tym dniem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 2:
5.1 ppkt 2.1-2.3 I 2.5 -. 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 — wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania ofert
5.2 ppkt 2.4 i 2.6 składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego w kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8 i 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania — wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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8. W celu potwierdzenia że zaoferowane akcesoria, które zostaną wykorzystane do wykonania mebli
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca musi złożyć opis sporządzony
według załącznika nr
8.Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 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.
9. Oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
10. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
13. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
14. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

111.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

111.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

111.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

111.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
Iy.1) Rodzaj procedury

Iy.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Iy.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Iy.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Iy.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Iy.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Iy.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Iy.3) Informacje administracyjne

ly.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/5/018/D/14

Iy.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Iy.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji~ dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Iy.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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26.2.2014 - 12:30

Iy.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Iy.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Iy.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

ly.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.2.2014 - 13:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
yI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
yI.3) Informacje dodatkowe

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z

9.8.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).
2. Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pI

yI.4) Procedury odwoławcze

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http:/Iwww.uzp.goy.pi
Faks: +48 224587700

yI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
następujących terminach:
1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wnosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
b) 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w punkcie w pkt. 1 i 2 wynosi 10
dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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4. Termin wniesienia odwołania w przypadku „ gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował wymienionego ogłoszenia,
termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

yl.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

yl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23. 1.2014
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