Firefox

1 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=365bb...

Ogłoszenie nr 551937-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę i montaż mebli przy ul. Ogrodowej 28 D w Łodzi , w nowej siedzibie Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28 D w Łodzi na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny
47042807600000, ul. ul. Ludwika Zamenhofa 10 , 90-431 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42
637 75 32, e-mail biuro@lodz.rio.gov.pl, faks 42 636 74 24.
Adres strony internetowej (URL): www.lodz.rio.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
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Nie
htpp://bip.lodz.rio.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
htpp://bip.lodz.rio.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę i montaż mebli przy ul. Ogrodowej 28 D w Łodzi , w nowej siedzibie
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
Numer referencyjny: Br-2100-6-1/Ł/2010
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Ogrodowej
28d w Łodzi . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają: 1) wykaz
mebli, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 2) opis techniczny mebli, stanowiący załącznik nr 7 do
SIWZ, 3) projekt układu mebli pod wymiar do zabudowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
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Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39112000-0
39121000-6
39130000-2
39131000-9
39141000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

2020-06-18, 12:03

Firefox

6 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=365bb...

ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości,
co najmniej 200.000 zł (brutto).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
dostarczył i zamontował meble biurowe do 2 obiektów biurowych. Wartość brutto każdej z
wykonanych robót nie może być mniejsza niż 150.000,00 PLN (każdej z dwóch dostaw odrębnie).
Należyta realizacja minimum dwóch dostaw z montażem mebli biurowych ma wynikać ze
złożonego wykazu dostarczenia i montażu mebli (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz z załączonych
dowodów określających czy wykazane świadczenia zostały wykonane należycie, w szczególności
czy przedmiot umowy został wykonany prawidłowo i w terminie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; 2) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, , lub że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (odpowiednio rozdział VII pkt 1
ppkt 13) SIWZ). 4) 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
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Powyższe dokumenty i oświadczenia składane w celu
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć
oprócz Wykonawcy również tzw. „Inny Podmiot”, na którego zasobach polega Wykonawca
udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawcy
zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o
którym mowa w ppkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 4) W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Pozostałe oświadczenia Niezależnie od
powyższych dokumentów, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy przed zawarciem umowy z
Wykonawcą zobowiązani są złożyć Zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, co
jest warunkiem wyrażania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą a
Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do
SIWZ.
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy – w wysokości co najmniej 200.000,00 zł, wystawionej w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – dokumentów, które w
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu. Powyższe dokumenty – niezależnie od dokumentów wskazanych poniżej w punkcie
2 - składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, winien złożyć
oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach w tym zakresie polega
Wykonawca. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: Wykazu dostaw i montażu mebli (załącznik nr 5 do
SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i w
terminie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
Podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. Przez dostawę i montaż w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum dwóch dostaw
mebli z montażem, z zastrzeżeniem, iż wartość brutto każdej z wykonanych dostaw z montażem
nie może być mniejsza niż 150.000,00 PLN brutto. W sytuacji, w której Wykonawca polega w ww.
zakresie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, Zamawiający wymaga, by do wykazu
dostaw z montażem załączyć dowody określające czy ww. świadczenia , zrealizowane przez inny
podmiot, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane
należycie i w terminie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

2020-06-18, 12:03

Firefox

10 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=365bb...

wystawione przez Podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze inny podmiot nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, po otwarciu ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia: a) jednego
egzemplarza testowego oferowanego krzesła (K3, KK4,K7,FG1,FG2) b) próbnika testowego płyty
meblowej z której wykonane zostaną biurka, szafy, stoły zabudowy. Wraz z testowanym
przedmiotem dostawy Wykonawca powinien przedłożyć kartę katalogową produktu oraz
certyfikaty/atesty określające poziom odporności tkaniny na ścieranie, światło, pilling;
potwierdzające że krzesła pokryte są tkaniną nietoksyczną (PN-EN-88/B-20855); jak również
potwierdzające że krzesła pokryte są tkaniną trudnozapalną (PN-EN 1021-1;2014-12). W zakresie
płyty meblowej – atesty/certyfikaty potwierdzające posiadanie klasy higieny E1 (PN-EN ISO
12460-3:2016) i spełnianie wymogów PN-EN 14322. Przeprowadzone ewentualne testy będą miały
na celu potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ. Po
wykonaniu testów, dostarczone w celu ich przeprowadzenia ww. egzemplarze testowe oferowanych
mebli oraz płyt meblowych, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. Koszty związanie z
dostawą oraz zwrotem ww. egzemplarzy testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych
ponosi Wykonawca. UWAGA: 7.1) Dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę ww. egzemplarzy
testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych, będących przedmiotem zamówienia,
niezgodnych w pełni z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z
parametrami wyspecyfikowanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ – zostanie potraktowane jako
negatywny wynik testów, 7.2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę ww. egzemplarzy
testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych, będących przedmiotem zamówienia, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -zostanie potraktowane jako negatywny wynik
testów, 7.3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą, że oferowane przez
Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w
szczególności nie potwierdzą pełnej zgodności wszystkich wymagań wyspecyfikowanych w
Załączniku nr 7 do SIWZ, lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 7.1
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lub 7.2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ (z zastrzeżeniem, że Zamawiający uprzednio wezwie
Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, do ewentualnych uzupełnień).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie
oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 2) dowód wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału.
Wysokość wadium została określona w rozdziale XI SIWZ. Oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w
RIO w Łodzi, ul. Zamenhofa 10, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty
zawierającej ofertę. 3) kosztorys ofertowy Koszt dostawy i montażu należy wyliczyć poprzez
wyszczególnienie cen jednostkowych pozycji kosztorysowych. Należy wycenić wszystkie
jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z
technologii wykonania dostaw i załączonej dokumentacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w
układzie wykazu mebli. Przyjmuje się, że cena jednostkowa każdej pozycji w kosztorysie
ofertowym, obejmuje wszystkie koszty uwzględniające czynniki cenotwórcze oraz koszty usług
zewnętrznych; 4) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 5) Formularz cenowy,
stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ; 6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w formularzu ofertowym, jaki zakres
zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców podając ich firmy.
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności – zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b i
143a – 143d tej ustawy. Szczegółowe przepisy dotyczące zawierania umów podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo zostały przytoczone we wzorze umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
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1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości
10.000 zł (słownie złotych : dziesięć tysięcy ). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie
wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium. 3. Wadium może być wniesione w
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego w SIWZ. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto
zamawiającego: Nr 26 1010 1371 0008 6613 9120 0000 z podaniem numeru przetargu Wadium
wniesione przelewem na konto RIO w Łodzi uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed
upływem terminu składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 7. Wadium
wnoszone w formie gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub
zagraniczny. 8. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on
charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 9. W przypadku gwarancji wadialnych składanych
przez wykonawców składających ofertę wspólną (tzw. konsorcjum), Zamawiający wymaga, aby w
treści gwarancji znalazły się zapisy świadczące o tym, że Gwarant (bank, ubezpieczyciel) ma
wiedzę, że zabezpiecza ofertę wspólną składaną przez tzw. konsorcjum. Zamawiający nie określa
konkretnych zapisów Gwarancji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wskazuje jedynie, że z
treści gwarancji ma wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, iż Gwarant zabezpiecza ofertę
wspólną składaną w konkretnym postępowaniu. Dopuszczalne jest również określenie w treści
gwarancji wadialnej liczby i/lub firm wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, wskazanie lidera tzw. konsorcjum itp. Brak tego typu zapisów w gwarancji złożonej
przez konsorcjum, będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji na dostarczone meble oraz ich montaż 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na
warunkach określonych poniżej: 1) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe
z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 2) w przypadku zmian w
obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie, 3) w
przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi u
Zamawiającego, wykonywanymi usługami, dostawami; 4) upadłości albo likwidacji Wykonawcy, 5)
istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
uzasadniających ryzyko, że usługa będąca przedmiotem Umowy lub elementy świadczenia mogą nie
zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości, 6) uzasadnionych przyczyn
technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, 7)
konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy, usługi spowodowanej podjęciem przez
Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia
dostawy, usługi, -w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena Umowy brutto/ceny jednostkowe brutto, termin
wykonania przedmiotu zamówienia, termin lub sposób dokonywania płatności, sposób realizacji
przedmiotu zamówienia, zakres zmian nie może przekroczyć 10 % wartości Umowy. -w opisanych
przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a)
ustawy Pzp), jeżeli nowy wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania
Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za
wykonanie Umowy. W takim przypadku nowy wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i
dokumenty wymienione w SIWZ potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz
że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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