Adres strony internetowej, na kt6rej Zanawiajqcy udostgpniaSpecyfikacjEIstotnych
Warunk6w Zam6wienia:
www.ko stka-potocki.edu.pl

\ilarszawa: Dostawawr4zzmontaircm szafekszkolnychszatniowychdo ZespoluSzk6l
nr79 w Warszawie
22.07.2013
Numer ogloszenia:286510- 2013 data zamieszczenian
OGLOSZENIEO ZAMOWIENIU dostawy
ogloszenia:obowiq,zkowe'
Zamieszczanie
Ogloszeniedofycry: zam6wieniapublicznego.
SEKCJAI: ZAMAWIAJ,TCY
I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6lSzk6lNr 79,im. StanislawaKostki Potockiego, Y1.-. te1.228422433, faks228422433w.
woj. mazowieckie,
Wiertnicza26,\z-gs2Warszawa,
19.
.

Adres strony internetowej zamawiajqcego:www.kostka-potocki.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Inny: Zesp6lSzk6lpubliczny'
SEKCJAII: PRZEDMIOTZAMOWIENIA

ZAMOWIENIA
rr.1)oKREsr,nNrnPRZEDMIOTU
il. 1.1) Nazwanadanazam6wieniu przezzamawiaj4cego: Dostawa wraz z montazem
szafekszkolnychszatniowychdo ZespotuSzk6lw 79 w Warszawie'
II.1.2) Rodzajzam6wienia:dostawy.
II.1.4) Okreslenieprzedmiotu orilzwielko5cilub zakresuzam6wienia:Przedmiotem
niniejizegozam6wieniajest dostawawrazzmontaZemszafekszkolnychszatniowych
siEprzy ul.
znajdujqcego
metaiowych6-drzwiowych(103 sztuki)do obiektuZamawiajqcego,
opisprzedmiotuzam6wieniazawartyjest w
Wiertniczej26 w Warszawie.Szczeg6Novty
zaNqcznikuw3 do SpecyfikacjiIstotnychWarunk6w Zan6wienia. Szczeg6lowewarunki
wewzorzeumowy stanowi4cymzalqczniknr
dosiawy,montazui gwarancjiokreslonezostatry
1 do SpecyfikacjiIstotnychWarunk6w Zam6wienia..
II.1.6)Wsp6lnySlownik Zamilwiefi(CPV): 39.16.00.00-l'
II.1.7) Czy dopuszczasiQz\ot'enieoferty czpSciowej:nie.
il. 1.S)Czy dopuszcza sigzloLenieoferty wariantowej: nie'

F

tt.2) czAS TRWA|IIA ZAMoWIENIA
16.08.2013.

LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczerlile

SEKCJAIII: INFORMACJEO CHARAKTERZEPRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYMI TECHNICZNYM
rII.2) ZALTCZKT
rrr.3) WARUNKT ADZTALTJW POST4POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEI,NIANTATYCH WARUNKOW
.

ilI.3.1) Uprawnieniado wykonywaniaokreslonejdzialalno5cilub czynno5ci,
jeZeliprzepisyprawa nakladaj4 obowi4zekich posiadania
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku

.

o Ocenaspelnianiaww. warunk6wdokonanazostaniezgodniezformtilqspelnia
- nie spelniaw oparciuo informacje zawartew dokumentachi oSwiadczeniach
e(;cizalqczonych
zloaonychprzezWykonawcadopostqpowania.Zfr
iz ww. warunkiWykonawca
dokument6wmusiwynikai jednoznacznie,
spelnil.
III.3.2) Wiedzai doSwiadczenie
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku

.

spelnianiawarunkuposiadania
o Jakw punkcieIII.3.I - na potwierdzenre
Wykonawcamusiwykaza6,2eposiada
wiedzyi do3wiadczenia,
na wykonaniu/lubwykonywaniuw
polegajqce
zawodowe
doSwiadczenie
spos6bnaleayly,w okresieostatnichtrzechlatprzeduplywemterminu
jest kr6tszy- w tym
skladaniaofert,a jeaeliokresprowadzeniadzialalnoSci
okresie,co najmniejdw6chzan6wieiobejmuj4cychdostawEmebli
czy dostawyte zostaly
szkolnych,orazzalqczy6dowodyokreSlaj4ce,
jednej
umowynie moZebyd mniejszani?
wykonanenale?ycie.WartoSd
zl. brutto.
100.000,00
III.3.3) Potencjaltechniczny
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku

.

o Jakw punkcieIII.3.1
III.3.4) Osobyzdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku

.

o Jakw punkcieIII.3.1
III.3.5) Sytuacjaekonomicznai finansowa
Opis sposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
o Jakw punkcieIII.3.1

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYE WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEI-NIANIA
WARUNK6W UnzIALU W POST4POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY
warunk6w,o kt6rych mowa
III.4.1) W zakresiewykazaniaspelnianiapmezwykonawca
udzialu w
warunktiw
o spelnianiu
w art. 22 ust.l ustawy,opr6cz oSwiadczenia
(,2
postgpowaniunale2yprzedNoLy
o Wkaz wykonanych,a w przypadkuSwiadczeriokresowychlub ci4glychr6wnie2
wykonywanych,gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladaniaofert albo wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w
jest kr6tszy- w tym okresie,
postEpowaniu,
a jeaeIiokresprowadzeniadzialalno5ci
wrazz podaniemich warto5ci,przedmiotu,dat wykonaniai podmiot6w,na rzecz
czy
kt6rych dostawy lub uslugi zostalywykonane,oraz zalqczehiem.dowod6w,
cie;
zostaNy
wykonanelub sqwykonyvvanenaleZy
wykluczeniu na podstawieart. 24 ust.l
lll. .z)W zakresiepotwierd zenianiepodlegania
ustawy,naleiy przedloiy6:
.

o brakupodstawdo wykluczenia;
oSwiadczenie

.

aktualny odpis z wlaSciwegorejestrulub z centralnejewidencji i informacji o
jeaeliodrgbneprzepisywymagaj4wpisudo rejestrulub
dzialalnoScigospodarczej,
podstawdo wykluczeniaw oparciuo art.24 ust.
ewidencji,w celuv,rykazaniabraku
ej ni? 6 miesiqcy przeduplywem terminu
I pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSni
skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniuo udzielenie
zam6wieniaalbo skladaniaofert;

ch
III.4.3) Dokumentypodmiot6wzagrariczny
Rzeczypospolitej
ma siedzibElub miejscezarrieszkaniapozaterytorium
Je1eliwykonawca
Polskiej,przedklada:
III.4.3.1)dokumentwystawionyw kraju,w kt6rymma siedzibElub miejscezarrieszkania
potwierdzajqcy,2e:
o nie otwartojego likwidacji ani nie ogloszonoupadloSci- wystawionynie wczeSniej
do
niz 6 miesiEcyprzeduplywem terminu skladaniawniosk6w o dopuszczenie
ofert;
o udzieleniezam6wieniaalbo skladania
udzialuw postgpowaniu
do tej samejgrupykapitalowej
III.4.4) DokumentydotyczqceprzynaleanoSci
.

lista podmiot6w naleZqcychdo tej samejgrupy kapitalowej w rozumieniuustawyz
dnia 16 lutego 2007 r. o ochroniekonkurencjii konsument6walbo informacji o
tym,2enie naleZydo grupykapitalowej;

rII.6) rNNE DOKUMENTY
Innedokumentyniewymienionew pkt IIL4) albow pkt III.5)

pelnomocnik.2lJeheli
w przypadkugdy Wykonawcgreprezentuje
1/ Pelnomocnictwo,
polegana zasobach
postgpowaniu,
Wykonawca,wykazujqcspelnianiewarunk6wudzialuw
w art. 26 ust.2b ustawyPrawozam6wieri
okreSlonych
innychpodmiot6wnazasadach
iz bEdziedysponowalzasobami
jest udowodnii Zamawiajqcemu,
publicznych,zobowiqzany
w tym celupisemne
przedstawiaj4c
niezbgdnymido realizacjizam6wienia,wszczeg6lnoSci
zasob6wna okres
niezbqdnych
dyspozycji
tych podmiot6wdo oddaniamu do
zobowiqzarrie
korzystaniaz nrchprzy wykonaniuzam6wienia.
SEKCJATV:PROCEDURA
IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA
ry. 1.1) T ryb udzieleniazam6wienia: przetatg nieograniczony.
rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria ocenyofert: najrilszacena.
IV.3) ZMTANA UMOWY
pnewiduje sipistotnezmiany postanowiefizawartejumowy w stosunkudo treSciofertyt
na podstawiekt6rej dokonanowyboru rvykonawcy:
Dopuszczalnezmiany postanowieriumowy oraz okre5leniewarunk6w zmian
Kupujqcyprzewiduje zmiany
Zgodniez art. I44 ustawyPrawo zam6vmehpublicznych
jednejz
zawartejumowydotycz4ceterminurealizacjizam6wieniawprzypadkuzaistnienia
do
podjEciadzialafizmierzajqcych
okolicznoSci:1) w'raziekoniecznoSci
nastEpuj4cych
kt6rego
przez
zewnpttzne,
czynniki
wywolanego
skutk6wzdarzenialosowego
ograniczenia
Zyciulub zdrowiuludzi, 2) w przypadku
nie mo2nabylo przewidzie6,zagraiajqcego
pomieszczenie,
w kt6rym
przesunigcia
sigterminuwykonaniarob6tdostosowuj4cych
montowanebpd4meble,umowaw zakresieokreslonymw $2 ust. 1 pkt. 2ulegazmianieo
czasna wykonanietych rob6t.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adresstrony internetowej,na kt6rej jest dostgpnaspecyfikacjaistotnych
warunk6w zam6wienia:www.kostka-potocki.edu.pl
Specyfikacjpistotnychwarunk6w zam6wieniamo2nauryska6 pod adresemzZesp6l
Szk6tnr 79 im. StanislawaKostki Potockiego,ul. Wiertnicza26, 02-952Warszawa.
do udzialuw postppowaniulub
1Y.4.4\Termin skladaniawniosk6wo dopuszczenie
Kostki
nr 79 im. Stanislawa
Szk6l
godzina10:00,miejsce:Zesp6l
ofert: 01.08.2013
ul. Wiertnicza26,02-952 Watszawa,sekretariat.
Potockiego,
terminuskladania
IV.4.5) Termin rwiqzania ofert4: okresw dniach:30 (od ostatecznego
ofert).
w
o udzieleniezam6wieniao
lY.4.l7) Czy przewidujesiguniewainieniepostppowania
z budZetuUnii Europejskiejoraz
przypadkunieprzyznaniaSrodk6wpochodz4cych

niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez parf,stwaczlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by('przeznaczone
na sfinansowanie caloScilub czgscizam6wienia: nie

