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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285009-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wyroby biurowe
2017/S 139-285009
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa
00-207
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Gołyńska
Tel.: +48 223586850
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Faks: +48 223586852
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.waw.sa.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.waw.sa.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa
00-207
Polska
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.waw.sa.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów apelacji warszawskiej.
Numer referencyjny: ZP-765-3/17

II.1.2)

Główny kod CPV
30192000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji warszawskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

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
30190000
30141200
30237430
30199230
30199500
30197200
30197220
30197100
30197330
30197320
30192121
30192125
30192130
30197000
30192160
30192930

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalna wartość dostawy częściowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, w oparciu o Czasowe Prawo
Opcji, o okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące od dnia upływu terminu zakończenia realizacji Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie
pisemnej, z Przedmiotowego Prawa Opcji, polegającego na zwiększeniu ilości materiałów zamawianych
w ramach Umowy, do maksymalnie 50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 4 istotnych
postanowień Umowy, obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Przedmiotowego Prawa
Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do
osiągnięcia wysokości 50 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia.

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
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) obejmujące okres związania ofertą.

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:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 250.000,00 złotych.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania się należytym wykonaniem lub należytym wykonywaniem w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 umów (zamówień) obejmujących realizację dostaw materiałów biurowych o wartości netto
nie mniejszej niż 500 000 PLN każda w okresie 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku umów nadal
trwających umowa (zamówienie) będzie uznane za spełniające postawiony warunek jeśli wartość wykonanych
dostaw, na dzień składania ofert, będzie przekraczała 500 000 PLN każda.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
Postępowaniu składa:
1. wykaz dostaw
2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
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3. próbki określone w SIWZ
Szczegółowe informacje na temat dokumentów i oświadczeń znajdują się w SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy ujęte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 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: 29/08/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6 w pokoju 1A06.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz na warunkach określonych w przepisach Ustawy.
Działając na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że z Postępowania wyklucza się
Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
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Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
Postępowania składa:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
inny dokument potwierdzający, 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. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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;
4. 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
5. oświadczenie 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;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie 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).
II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe informacje na temat dokumentów i oświadczeń znajdują się w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
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