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Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda , ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, tel. 58
6788023, faks 58 6783124.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.reda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1 Dostawa i montaż mebli
biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla
Urzędu Miasta w Redzie. Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 Dostawa i
montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w Załączniku 8 do SIWZ Poniższy opis oraz opis z Załącznika 8 przedstawiają
wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich
producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W takim przypadku zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
zmawiającego i posiadają parametry nie gorsze niż opisane w załączniku nr 8 do SIWZ. Wszystkie
zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane - nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod
pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych
konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby
wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty
następujących materiałów : - kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów
SIWZ , obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu
potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby meble
były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej. Na
potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający wymaga dołączenia wzornika płyty
meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy. Zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (§ 5.1), Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy do dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie ww. norm,
wydanych przez uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i
atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do
wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący
wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub
certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze). Część 2
Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie. Szczegółowy Opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku 9 do SIWZ Poniższy opis oraz opis z Załącznika
9 przedstawiają wymagania dotyczące wyposażenia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz
ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy
pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W takim przypadku zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez zmawiającego i posiadają parametry nie gorsze niż opisane w niniejszym załączniku.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów : - kartę katalogową
zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ , obejmującą zdjęcie, nazwę producenta
i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów
zamawiającego, Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (§ 5.1), Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na dwa dni
przed podpisaniem umowy do dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie ww.
norm, wydanych przez uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych w opisie
certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 10% ceny brutto
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.12.00.00-0, 39.12.12.00-8,
39.13.11.00-0, 39.15.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
o

•

oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dla Części 1 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający
uzna powyższy 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 - zrealizował co najmniej dwie dostawy mebli biurowych (w
tym regały, szafy, biurka, fotele, krzesła) z montażem o wartości nie mniejszej niż 300

000,00 zł brutto dla każdej z dostaw z osobna. Zamawiający dokona oceny na podstawie
wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami, że te dostawy zostały wykonane
należycie - na zasadzie spełnia - nie spełnia. Dla Części 2 Opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna powyższy 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 zrealizował co najmniej jedną dostawę mebli metalowych do archiwum z montażem o
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny na podstawie
wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami, że te dostawy zostały wykonane
należycie - na zasadzie spełnia - nie spełnia.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dla Części 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał polisę OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
min. 500 000,00 zł. Dla Części 2 a) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
wymaga aby Wykonawca posiadał polisę OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. W
przypadku składania przez Wykonawcę oferty na Część 1 i Część 2 Zamawiający
wymaga posiadania polisy o wartości łącznej dla obu części zamówienia tj. 600 000,00 zł.

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;
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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;

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 - wydłużony okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Gdańska 33,
84-240 Reda.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poniższy opis oraz opis

•

z Załącznika 8 przedstawiają wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Ewentualne
wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania,
których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
W takim przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać , że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zmawiającego i posiadają parametry nie
gorsze niż opisane w załączniku nr 8 do SIWZ. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą
być systemowe, seryjnie produkowane - nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie
typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe
Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz
pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z
ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy - dotyczy biurek, szaf,
kontenerów, krzeseł, sof. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących
materiałów : - kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ ,
obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu
potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby
meble były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej. Na
potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający wymaga dołączenia wzornika
płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (§ 5.1), Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na dwa
dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających
spełnienie ww. norm, wydanych przez uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych
w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną
jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być
opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane
(nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w
przedstawionym katalogu, folderze)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.12.00.00-0, 39.12.12.00-8.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•
o

1. Cena - 90

o

2. Wydłużony okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poniższy opis oraz opis

•

z Załącznika 9 przedstawiają wymagania dotyczące wyposażenia. Ewentualne wskazane
nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie
można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W takim
przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez zmawiającego i posiadają parametry nie gorsze niż
opisane w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących
materiałów : - kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ ,
obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu
potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego, Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(§ 5.1), Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy do
dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie ww. norm, wydanych przez
uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów.
Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do
wydawania tego rodzaju zaświadczeń..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0, 39.15.00.00-8.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•
o

1. Cena - 90

o

2. wydłużony okres gwarancji - 10

