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Gdańsk: sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzie ży roboczej i ochronnej oraz obuwia

roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gda ńskiej

Numer ogłoszenia: 39629 - 2015; data zamieszczenia: 2 0.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3472400, faks 58 3472913.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia

roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej,

odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego: Wielkość przedmiotu zamówienia oraz jego zakres: Bluza drelichowa typ szwedzki szt. 206

Kamizelka ocieplana szt. 268 Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa) szt. 117 Spodnie drelichowe ogrodniczki typ szwedzki szt. 206 Spodnie ocieplane do pasa

szt. 7 Spodnie ocieplane typu ogrodniczki szt. 31 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem szt. 85 Kurtka ocieplana z kapturem szt. 179 Ubranie sztormowe

wodochronne kpl. 29 Koszula flanelowa szt. 213 Koszulka T-shirt szt. 505 Czapka zimowa ocieplana dziana szt. 94 Czapka z daszkiem szt. 187 Fartuch drelichowy

męski szt. 101 Fartuch damski z elanobawełny szt. 249 Fartuch kwaso i ługochronny przedni szt. 27 Fartuch wodochronny przedni szt. 10 Fartuch spawalniczy

skórzany szt. 6 Fartuch damski biały szt. 26 Fartuch laboratoryjny (biały) szt. 214 Fartuch laboratoryjny (granatowy) szt. 83 Rękawice robocze drelichowo -

skórzane para 864 Rękawice robocze z dzianiny nakrapiane para 295 Rękawice ogrodnicze tzw. wampirki para 1821 Rękawice szklarskie antyprzecięciowe para

300 Rękawice spawalnicze para 24 Rękawice bawełniane para 305 Rękawice zimowe ocieplane dziane para 143 Rękawice gumowe, lateksowe, jednorazowe (op.

100 szt.) op. 284 Rękawice gumowe gospodarcze para 2780 Rękawice elektroizolacyjne (dielektryczne) para 13 Rękawice drelichowe ocieplane para 88 Rękawice

termiczne para 10 Rękawice diagnostyczne para 3500 Rękawice skórzane para 142 Rękawice ze ściągaczem powlekane nitrylem para 1840 Rękawice odporne

chemicznie para 200 Rękawice kwasoodporne para 60 Szelki bezpieczeństwa szt. 5 Linka bezpieczeństwa szt. 2 Przemysłowy hełm ochronny szt. 30 Półmaska

dwufiltrowa wielokrotnego użytku szt. 18 Wymienne wkłady do półmasek z poz. 42 (klasa filtropochłaniaczy A1) szt. 32 Wymienne wkłady do półmasek z poz. 42

(klasa filtropochłaniaczy B1) szt. 29 Wymienne wkłady do półmasek z poz. 42 (stopień ochrony P2) szt. 12 Wymienne wkłady do półmasek z poz. 42 (klasa

filtropochłaniaczy A2B2E1K1) szt. 12 Półmaska filtrująca szt. 48 Maska chirurgiczna szt. 55 Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym szt. 370 Tarcza

spawalnicza z rączką z wymienną szybką ochronną OT szt. 13 Szybki wymienne do tarcz spawalniczych OT 15 szt. 70 Ochronniki słuchu szt. 37 Ochrona twarzy

na pasku szt. 21 Okulary ochronne szt. 107 Okulary ochronne z gumką (gogle) (przeciwodpryskowe z poliwęglanu) szt. 98 Okulary ochronne z gumką (gogle) z

poliwęglanu szt. 167 Gogle lub okulary spawalnicze ochronne szt. 7 Nakolanniki z nastopnikami dla spawacza para 12 Maska całotwarzowa przeciwpyłowa szt. 4

Trzewiki męskie skórzano-gumowe para 77 Obuwie profilaktyczne drewniaki para 61 Kalosze gumowe para 47 Kalosze dielektryczne para 2 Gumofilce męskie

para 14 Obuwie sportowe para 20 Sandały damskie para 168 Sandały męskie para 82 Półbuty ochronne męskie para 99 Półbuty robocze damskie para 156

Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową para 55 Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie para 53 Obuwie zimowe robocze ocieplane damskie para 172

Trzewiki ochronne skórzane para 61 Bluza kucharska z długim rękawem szt. 2 Bluza kucharska z krótkim rękawem szt. 2 Spodnie kucharskie uniwersalne szt. 2

Buty dla kucharza - saboty para 2 Maska medyczna jednorazowa z gumka (bez usztywnienia na nos) szt. 1010 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

para 11260.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 18.10.00.00-0, 18.14.10.00-9, 18.14.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 300,00 zł. 2. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6 b 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). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2) ZALICZKI

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

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykona wcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklu czeniu 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

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli tej 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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Na postępowanie należy złożyć wypełniony druk: Oferta (zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Formularz rzeczowo-cenowy, (zał. 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), 2. dotyczy: rozdział III.4.3.1: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w

którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów, o których mowa w rozdziale III.4.3.1) 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
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zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp); 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp; 2) Dokument

pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 3) Dokument pełnomocnictwa musi być

podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy; 4) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,

musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty

obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; 7)Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 2 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym); 9) Dokumenty wymienione

w rozdz. V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy składają wspólnie. 10) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV SIWZ

ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie; 11) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców. 4. W postępowanie należy złożyć również Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów

złożonych wraz z ofertą oraz opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia.

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 - 90

2 - jakość - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: a)w przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie

zostanie wykorzystana wartość umowy brutto istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w

następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie - zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego,

jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy, b)w przypadku, gdy po zawarciu umowy asortyment wskazany w załączniku do umowy zostanie wycofany z produkcji i

sprzedaży oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia producenta o zaistnieniu takiej okoliczności i zastąpiony będzie innym, zaakceptowanym przez

Zamawiającego, o nie gorszych parametrach, nie wyższej cenie, c)w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron,

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.dzp.pg.gda.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny

Skrzydło B pok. 213..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska,

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

30.03.2015 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, sala kolegialna - pok.

272, 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie

przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp., 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca razem z ofertą

złożył następujący asortyment (próbki): a)Bluza drelichowa typ szwedzki - pozycja 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, b)Spodnie drelichowe

ogrodniczki typ szwedzki - pozycja 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Na podstawie załączonych do oferty próbek, Zamawiający dokona oceny ofert

w kryterium jakość, zgodnie z rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: dzp@pg.gda.pl.

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