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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.stat. gov. p!/ urzedy/warsz

Warszawa: Dostawa 5650 kompletów nowych ręczników
łazienkowych frotte dla Urzędu Statystycznego W Warszawie. WA_

2900-3t2014

Numer ogłoszenia: 96335 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014

oGŁosZENlE o ZAMoWlENlU - dostawy
Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA tADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj'

mazowieckie, tel. 022 4642317, faks 022 8467833.

Ad res strony i nternetowej zamawiającego : WWW. stat' gov. pl/uzedy/warsz

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja ządowa terenowa.

ll.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

ll.1.l) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa 5650 kompletow nowych

ręcznikow łazienkowych frotte dla Uzędu Statystycznego w Warszawie. WA-2900-3l2014.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

tI.1.4) okreśIenie pzedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem zamówienia jest

dostawa 5650 kompletow nowych ręcznikÓw łazienkowych frotte dla Uzędu Statystycznego w

Warszawie o następujących cechach: Skład surowcowy - 100 % bawełna, Gramatura |glmz| - 500 * 600

glmz, zalecana przez producenta temperatura prania - minimum 60 st. C okres gwarancji na minimum '12

miesięcy w warunkach domowych, ręcznik chłonący wodę, jednobarwny w kolorach stonowanych,

jasnych, pastelowych (zielony, niebieski, beŻ, wanilia, ecru) -liczba ręcznikÓw danego koloru w dostawie

w dowolnych propoĘach, ręcznik powinien byĆ wykonany z jednego kawałka tkaniny, bez jakichkolwiek

doszyć, kaŻdy ręcznik musi posiadaÓ uchwyt do zawieszenia, kazdy ręcznik powinien posiadaÓ trwale

pzyszytą metkę producenta ręcznika zawieĘącą parametry przedmiotu zamowienia, a W szczegÓlnoŚci

skład tkaniny, sposob itemperaturę prania, dopuszcza się mozliwośczamieszczenia wzoru

dekoracyjnego o motywach roŚlinnych lub geometrycznych w kontrastowym lub stonowanym koloze w

postaci bordiury lub wytłoczenia' Na komplet ręcznikÓw składają się: 3 ręcznikio wymiarach: 30 cm x 50

cm, 50 cm x 100 cm, 70 cm x 140 cm. Kazdy komplet ręcznikÓw ma byĆ zapakowany w dekoracyjne,

estetyczne pudełko wykonane z ozdobnej, sztywnej, jednobanłnejtektury, pełnokolorowe,
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polakierowane. \Merzch pudełka z tzw. okienkiem, podklejone folią odporną na zarysowania. Pudełko

odporne na zagniecenia oraz przechowywanie. WielkoŚĆ pudełka: dopasowane do objętościzłozonych

ręcznikow. Pierwszy etap realizacji zamÓwienia:do 10 czenłca 2014 r. - 1450 kompletÓw. Drugi etap

realizacjizamówienia:do 8 września2014 r. - 1450 kompletow. Tzecietap realizacjizamowienia:do 17

listopada 2014 r' - 2750 kompletow Dostawa obejmuje transpoń, rozładunek oraz wniesienie pzedmiotu

zamÓwienia do magazynu Zamawiającego tj. ul. 1 Sierpnia 21 , 02-134 Warszawa w godzinach pracy

magazynu, tj. 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).

ll.1'6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.41.00-9.

ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ll.1.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

It.2) czAs TRWANIA ZAMÓWENIA LUB TERMIN VVYKoNANlA: Zakończenie: 17 '1',l.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADruM

lnformacja na temat wadium: nie jest wymagane

t a.zl zALljczKt

lll.3) WARUNKIUDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

sPEŁNlANlA wcH WARUNKÓW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny tego warunku na podstawie załączonego do oferty oŚwiadczenia.

Brakzałączonego oŚwiadczenia zostanie uznany przezzamawiającego jako niespełnienie

warunku, co będzie skutkowaĆ wykluczeniem wykonawcy z postępowania zzastrzeŻeniem

art. ?6 ust. 3 p.z.p.

ll!.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełnianla tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny tego warunku na podstawie załączonego do ofeńy oświadczenia.

Brakzałączonego oświadczenia zostanie uznany przezzamawiającego jako niespełnienie

warunku' co będzie skutkowaĆ wykluczeniem wykonawcy z postępowania zzastueŻeniem

art.26 ust. 3 p.z.p.

lIl.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny tego warunku na podstawie załączonego do ofeńy oŚwiadczenia.

Brakzałączonego oświadczenia zostanie uznany przezzamawiającego jako niespełnienie
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Warunku, co będzie skutkowac wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeŻeniem

art.26 ust. 3 p.z.p.

lll'3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny tego warunku na podstawie załączonego do ofeĄ oświadczenia.

Brakzałączonego oŚwiadczenia zostanie uznany przezzamawiającego jako niespełnienie

warunku, co będzie skutkowaÓ wykluczeniem wykonawcy z postępowania zzastrzeŻeniem

art.26 ust. 3 p.z.p.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny tego warunku na podstawie załączonego do ofeńy oŚwiadczenia.

Brakzałączonego oŚwiadczenia zostanie uznany przezzamawiającego jako niespełnienie

warunku, co będzie skutkowaÓ wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastzeŻeniem

art.26 ust. 3 p.z.p.

Ill.4) lNFoRMAcJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWoYW GELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGANIA vVYKLUczENlU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1

USTAWY

l!l.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:

lll.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. { ustawy,

należy przedłożyó:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

llI.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Żel.
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. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

. nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamÓwienie _ wystawiony nie wczeŚniej niz 6

miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

fi.4.3.21

. zaświadczenie właŚciwego organu sądowego |ub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktoĘ dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wczeŚniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

lll.4.4) Dokumenty dotyczące przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotÓw nalezących do tejsamej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie naleŻy do grupy

kapitałowej;

l!l.5) lNFoRMAcJA o DoKUMENTAGH PoTWIERDZAJĄGYGH, że oreRoWANE DoSTAWY,

usŁUcl LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWIADAJĄ oKREślotlylvl VVYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają

określonym wymaganiom należy pzedłożyó:

. probki, opisy lub fotografie produktÓW, które mają zostaĆ dostarczone, których autentycznoŚĆ

musi zostaÓ poświadczona pŻez wykonawcę na Żądanie zamawiającego;

. inne dokumenty

Certyfikat oEco-TEX STANDARD 100, opinię o nieszkodliwoŚci wyrobu dla zdrowia, \A/yniki

badań wykonane w akredytowanym laboratorium w zakresie: odpornoŚci na wyciąganie pętli

okrywy, czasu absorbcji, potwierdzenia o nieszkodliwoŚci składu surowcowego przędzy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

tv.l) TRYB UDZTELENIA ZAMOWENIA

lV.{.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lv.2.1| Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena'

rv.4) INFoRMACJ E ADMINISTRACYJNE
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lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www. stat. gov' pl/u zedy lwarsz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Statystyczny w

Warszawie, ul 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa.

lv.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

14.05.2014 godzina 1 1:00, miejsce: Uząd Statystyczny w Warszawie, ul 1 Sierpnia 21, 02-134

Warszawa, pokoJ 44 (Kancelaria).

lV.4.5) Termin anviązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym doĘczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: nie dotyczy.

,v.4.17| czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzie|enie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowiśrodków z pomocy udzielonei przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu {EFTA)' które miały byó przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie
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