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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111749-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble
2017/S 060-111749

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Lotnictwa
PL
al. Krakowska 110/114
Warszawa
02-256
Polska
Osoba do kontaktów: Komisja ds. Zamówień Publicznych, Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa
Tel.:  +48 228460011-841
E-mail: edyta.sitnik@ilot.edu.pl 
Faks:  +48 228466567
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ilot.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ilot.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Instytut Lotnictwa
PL
al. Krakowska 110/114, budynek X2, kancelaria, budynek A
Warszawa
02-256
Polska
Osoba do kontaktów: Elwira Grotek
Tel.:  +48 228460011-564
E-mail: elwira.grotek@ilot.edu.pl 
Faks:  +48 228466567
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ilot.edu.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prace naukowo-badawcze

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli biurowych, konferencyjnych, gabinetowych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem.
Numer referencyjny: 3/ZZ/AZLZ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
39100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa mebli biurowych, konferencyjnych, gabinetowych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
39153000
39151000
39141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Lotnictwa Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sukcesywna dostawa mebli biurowych, gabinetowych, konferencyjnych oraz mebli kuchennych, wraz z ich
montażem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze ogłoszenie – kontynuacja ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 024-042758 z dnia 3.2.2017.
Zastosowanie procedury odwróconej – art. 24aa Ustawy Pzp.
Udzielanie zamówień na podst. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp – nie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału, w tym podstawy wykluczenia (art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy Pzp):
1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj. w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali co najmniej 3 dostawy mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem i co
najmniej 1 dostawę mebli kuchennych zaprojektowanych na wymiar wraz z wykonaniem projektu i montaże, o
łącznej wartości wykazanych dostaw nie niższej niż 900 000 PLN brutto.
2. Wykonawcy podlegają wykluczeniu w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt. 1 i 8, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek, określony w pkt 1, musi spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, brak podstaw do wykluczenia (w zakresie określonym w
pkt 2 powyżej) musi wykazać każdy z nich.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów warunek określony w pkt 1 powyżej,
musi spełniać ten Wykonawca lub co najmniej jeden podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca musi wykazać, ze
podmioty na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu, w zakresie określonym w pkt 2 powyżej.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca musi wykazać, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu (przesłanki wykluczenia pkt 2
powyżej). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia
podwykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42758-2017:TEXT:PL:HTML
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1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć
wraz z ofertą JEDZ – wg treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ;
Szczegóły w zakresie JEDZ w przypadku gdy: Wykonawcy występują wspólnie, Wykonawca powołuje się na
zasoby innych podmiotów, Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, określa rozdział X SIWZ.
Na potwierdzenie okoliczności wykazanych przez Wykonawcę w treści JEDZ tj. wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca,
którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ) wg treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem
dowodów czy te dostawy zostały wykonane, są wykonywane należycie;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg treści
określonej w załączniku nr 6 do SIWZ.
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1)atesty/certyfikaty wydane przez niezależne Organy Certyfikujące/dokumenty wydane przez niezależne
Organy Certyfikujące potwierdzające, że oferowane meble spełniają określone normy;
2) karty katalogowe poszczególnych mebli (w której będzie nazwa producenta i model oferowanego mebla
(symbol);
3)zdjęcia poszczególnych mebli (lub szczegółowy rysunek techniczny);
4)opis techniczny poszczególnych mebli;
— zgodnie z treścią załącznika nr 1 do OPZ (katalog mebli i złożonej oferty.
Wykonawca składa próbki:
1)Fotel obrotowy, pracowniczy,
2)Kontener 3 szufladowy, podblatowy razem z poduszką siedziskową,
3)Szafa aktowa, niska,
4)Biurko prostokątne o stałej wysokości.
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Pełny i szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy krajowi, a także
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, znajdują się w
rozdz. X i XI SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Instytut Lotnictwa, Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane w sesji otwarcia proszone są o stawiennictwo w budynku A na parterze (wartownia)
oraz zarejestrowanie się (uzyskanie statusu gościa). Osoby te zostaną odebrane przez pracownika Instytutu
Lotnictwa – członka Komisji ds. zamówień publicznych o godz. 12:15. Procedura otwarcia ofert zaczyna się
wraz z odbiorem ww. osób.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 110 000 PLN na zasadach określonych w rozdz. XVII
SIWZ.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie
w przypadku:
1)zawieszenia produkcji, sprzedaży przez Wykonawcę lub wycofania z produkcji lub ze sprzedaży przez
Wykonawcę mebla stanowiącego przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych
w zdaniu wyżej Zamawiający dopuszcza zmianę na odpowiednik mebla o takich samych lub lepszych
parametrach jak mebel zaoferowany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że powyższe nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy i cen jednostkowych.
Szczegółowo procedura zmian została określona w rozdz. VIII SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8).
2)zmiany mebli objętych umową w zakresie nazwy produktu, nazwy modelu z zastrzeżeniem, że nie spowoduje
to zwiększenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy i cen jednostkowych.
3)zmiany mebli objętych umową w zakresie producenta, modelu, materiału, tworzywa z którego mebel
jest wykonany, rozmiaru (wysokości, szerokości, długości), kształtu, koloru, elementów składowych
mebla, elementów konstrukcyjnych mebla, dodatków będących częściami składowymi mebla, elementów
wykończeniowych mebla z zastrzeżeniem, że zmieniony (zastąpiony) element będzie posiadał co najmniej
takie parametry techniczne jak element pierwotny. Dodatkowo zmieniony (zastąpiony) element nie spowoduje
pogorszenia parametrów technicznych zaoferowanego mebla tj. mebel po zmianie, o której mowa wyżej będzie
posiadał parametry techniczne co najmniej takie jak pierwotnie zaoferowany. Ww. zmiana nie spowoduje
zwiększenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy i cen jednostkowych.
4)zmiany wymagań technicznych lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu składowego mebla
z zastrzeżeniem, że zmieniony element będzie posiadał co najmniej takie lub lepsze parametry techniczne
jak element zastępowany. Ww. zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia za realizację umowy i cen
jednostkowych.
5)gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie, spowodowanych
obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy,
w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w terminach określonych w
umowie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zamawiający zastrzega także
że ww. zmiany terminów będą ustalane proporcjonalnie do ww. potrzeb Zamawiającego lub proporcjonalnie do
czynnika niezależnego od Wykonawcy uniemożliwiającego terminową realizację zamówienia.
6)możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia za realizację
przedmiotu zamówienia i cen jednostkowych. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować takie
rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia jakości,
wydajności lub wyższej użyteczności mebla.
7)zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia.
8)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania
zamówienia,
9) Każda ze stron nie wcześniej niż w lutym 2019r. jest uprawniona do złożenia wniosku o waloryzację
wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Podstawą do waloryzacji będzie zmiana średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, publikowanego
przez Główny Urząd Statystyczny (odnotowanie inflacji lub deflacji).
Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 do ust. 3 ustawy.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2017
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