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PL-Wrocław: Meble biurowe

2010/S 7-007505

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, Kontakt Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Hala Ludowa ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, Do wiadomości Barbara Jodłowska,
51-618  Wrocław, POLSKA/POLAND. Tel.  +48 713475191. E-mail przetargi@halaludowa.wroc.pl. Faks  +48
713486851.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.halaludowa.wroc.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Rekreacja, kultura i religia.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa mebli i regałów dla zadania "Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu".

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Siedziba Zamawiajacego.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa mebli i regałów dla zadania „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”, tj.:
1.1. dostawę mebli,
1.2. dostawę wózków do transportu stołów,
1.3. dostawę regałów magazynowych,

mailto:przetargi@halaludowa.wroc.pl
www.halaludowa.wroc.pl
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1.4. montaż foteli audytoryjnych i lady recepcyjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został określony rodzajowo i ilościowo, parametrami i wymiarami
oraz za pomocą opisu funkcjonalnego w załączniku nr 2a oraz 2b do SIWZ. Oferta Wykonawcy, pod rygorem
odrzucenia, musi dotyczyć wykonania i dostawy mebli zgodnych z opisem i w ilości przedstawionej w zał. nr 2b
do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety:
— pakiet Nr 1 - Wyposażenie pomieszczenia audytorium – pom. przyziemia wyposażenie pomieszczeŃ foyer,
— pakiet Nr 2 - Wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz dwóch sal bankietowych – pom. przyziemi,
— pakiet Nr 3 - Wyposażenie pozostałe.
Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
Termin dostawy, montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia – nie później jak 31.7.2010.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39130000, 39141100, 39153000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

O wartości szacunkowej powyżej 193 000 EUR, oraz poniżej kwoty 10 000 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.3.2010. Zakończenie: 31.7.2010.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1

NAZWA: Pakiet nr 1

1) KRÓTKI OPIS:
Wyposażenie pomieszczenia audytorium – pom. przyziemia.
Wyposażenie pomieszczeń foyer.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
39130000, 39141100, 39153000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
O wartości szacunkowej powyżej 193 000 EUR, oraz poniżej kwoty 10 000 000 EUR.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR.
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4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 1.3.2010. Zakończenie: 31.7.2010.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis w załacznikach 2a i 2b do SIWZ.

CZĘŚĆ nr 2

NAZWA: Pakiet nr 2

1) KRÓTKI OPIS:
Wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz dwóch sal bankietowych – pom. przyziemia.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
39130000, 39141100, 39153000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
O wartości szacunkowej powyżej 193 000 EUR, oraz poniżej kwoty 10 000 000 EUR.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 1.3.2010. Zakończenie: 31.7.2010.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis w załącznikach 2a i 2 b do SIWZ.

CZĘŚĆ nr 3

NAZWA: Pakiet nr 3

1) KRÓTKI OPIS:
Pozostałe wyposażenie.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
39130000, 39141100, 39153000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
O wartości szacunkowej powyżej 193 000 EUR, oraz poniżej kwoty 10 000 000 EUR.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 1.3.2010. Zakończenie: 31.7.2010.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis w załącznikach 2a i 2b do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium, którą Wykonawca winien wnieść do terminu wyznaczonego na składanie ofert:
— dla całości zadania - 84 300,00 PLN (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),
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— dla pakietu 1- Wyposażenie pomieszczenia audytorium – pom. przyziemia wyposażenie pomieszczeń foyer-
30 400,00 PLN (trzydzieści tysięcy czterysta złotych),
— dla pakietu 2- Wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz dwóch sal bankietowych – pom.
przyziemia- 46 000,00 PLN (czterdzieści sześć tysięcy złotych),
— dla pakietu 3- WYposażenie pozostałe- 7 900,00 PLN (siedem tysięcy dziewięćset złotych).
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 wyznaczonego terminu tj. do dnia 22.2.2010 r. do godz. 9:00.
W przypadku, gdy wadium wmoszone jest w innej formie – za datę wniesienia uznaje się datę zdeponowania
oryginału właściwego dokumentu, zgodnie z treścią ppkt. 1.5 niniejszego rozdziału.
Okres ważności wadium musi obejmować okres związania z ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zwanego „zabezpieczeniem” wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zamawiający będzie regulował należności każdorazowo za dostarczone, ustawione i przyjęte protokołami
częściowymi odbioru partie przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, przy czym przez partię
rozumie się kompletny asortyment danego elementu przedmiotu umowy. Pozostała do zapłaty należność
zostanie uregulowana po dokonanym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy.
2. Należności będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po
podpisaniu protokołu odbioru (odpowiednio częściowego lub końcowego).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pzp dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
— posiadania wiedzy i doświadczenia tj:
Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, dostawy i montażu mebli.
Odpowiadających rodzajem i odpowiednio ilością lub wartością przedmiotowi zamówienia tj.; min. 1-go zadania
obejmującego dostawę wraz z montażem foteli audytoryjnych w obiekcie użyteczności publicznej w ilości nie
mniejszej niż 500 sztuk oraz min. 1-go zadania obejmującego dostawę mebli konferencyjnych lub biurowych w
obiekcie użyteczności publicznej o wartości 1 000 000 (jeden milion) PLN brutto,
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
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Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp - 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.
Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp.
Oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia potwierdzającego, 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;
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie (załącznik A) określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8 ustawy, i zał. B w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 (jeżeli dotyczy), wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej 3 000 000,00
PLN (trzy miliony zł.), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Opłaconą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy zł).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca wykazując spełnianie warunku:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanej w pkt. 1a akapit czwarty punktor pierwszy (SIWZ), może polegać
na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi
stosunków – art. 26 ust. 2b ustawy pzp.
W sytuacji opisanej w pkt. 2b (SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 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.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych dostaw mebli; w tym min. 1 zadanie obejmujące dostawę wraz z montażem foteli
audytoryjnych w obiekcie użyteczności publicznej w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk, oraz min. 1 zadanie
obejmujące dostawę mebli konferencyjnych lub biurowych w obiekcie użyteczności publicznej o wartości 1
000 000 (jeden milion)PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i odpowiednio
ilością lub wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że dostawy te (wraz z instalacją) zostały
wykonane należycie.
Zaświadczenie(nia) podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany niżej wymieniony
asortyment odpowiada określonym normom lub specyfikacjom trchnicznym (szczegółowy opis w załącznikachj
2a i 2b do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca wykazując spełnianie warunku:
a)posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 1a akapit drugi, (SIWZ) może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – art. 26
ust. 2b ustawy pzp.
Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 1a akapit
drugi (SIWZ) może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/PN/1/2010/DIR.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.2.2010.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
22.2.2010 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 22.2.2010 - 09:30.
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Miejsce: Siedziba Zamawiajacego - pokój Nr 65, budynek Hali Ludowej ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Powołana Komisja Przetargowa.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoślaskiego na lata 2007-2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwołwcza, Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676  Warszawa, POLSKA/POLAND.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.1.2010.


