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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522157-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Meble
2019/S 213-522157
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dost
Numer referencyjny: ZP/4532/D/19

II.1.2)

Główny kod CPV
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39100000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie
części. Wspólny słownik zamówień: 391
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum Finansowo-Księgowego –
Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot zmówienia został opisany w Załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia
Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy prezentację w postaci zmontowanego biurka z
kontenerem oraz szafy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum Finansowo-Księgowego –
Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000
39130000
39710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowane na terenie miasta
Poznania.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum
Finansowo-Księgowego – Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia.
3.Wykonawca składający ofertę na część 1 dostarczy prezentację w postaci zmontowanego biurka z
kontenerem oraz szafy. Wymaga się, aby meble były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
w taki sposób aby Zamawiający mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ w rozdz. XIII
pkt. 2 parametrów. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentację wykonane były we wskazanej w
opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce płyty, stelaża, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie

05/11/2019
S213
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 10

Dz.U./S S213
05/11/2019
522157-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 10

ma możliwości uzupełnienia prezentacji na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w
przypadku, gdy oceny techniczna prezentacji stanowi kryterium oceny ofert. Dostarczona prezentacja musi
zostać opisana (nazwa wykonawcy).
4. Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble
Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Kontener i fotel dostarczony przez firmę,
której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania
zadania lub zwrócone na wniosek po zakończeniu postępowania.
5. Wykonawca nie może demonstrować innych mebli, niż te meble które zaoferuje w ofercie, z zastrzeżeniem
pkt. 3.
6. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatniej kolumnie:
Wskaże nazwę producenta, pełną nazwę i symbol mebla lub sprzętu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
7. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy osobną kartę katalogową, która
Musi zawierać co najmniej:
— nazwę i symbol mebla/ sprzętu,
— zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły, optymalnie
formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania
Zamawiającego,
— nazwę producenta.
8. W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji
Pozwalających na weryfikację spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje.
9. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble:
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji
jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 1,2
Zamawiający określa warunki gwarancji i serwisu na sprzęt AGD:
Wykonawca na dostarczony sprzęt AGD udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołów
odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy.
11. Wykonawca załączy do oferty dokumenty (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które
potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B do SIWZ.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na meble / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: ocena techniczna- jakość wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5000,00 PLN
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (termin realizacji
zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000
39130000
39710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowane na terenie miasta
Poznania.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD do jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w ostatniej kolumnie:
Wskaże nazwę producenta, pełną nazwę i symbol mebla lub sprzętu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4. Wykonawca do każdego wycenionego mebla załączy osobną kartę katalogową, która
Musi zawierać co najmniej:
— nazwę i symbol mebla/ sprzętu,
— zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły, optymalnie
formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania
Zamawiającego,
— nazwę producenta.
5. W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji
Pozwalających na weryfikację spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje.
6. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble:
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot zamówienia (okres gwarancji
jest jednym z kryteriów oceny ofert w części 1,2
Zamawiający określa warunki gwarancji i serwisu na sprzęt AGD:
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Wykonawca na dostarczony sprzęt AGD udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołów
odbioru, o którym mowa w Istotnych postanowień do umowy.
7. Wykonawca załączy do oferty dokumenty (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty), które
potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B do SIWZ.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt Uniwersytet Jutra - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(POWR 03.05.00-00-Z303/17)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 PLN
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (termin realizacji
zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni)

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:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24
ust1pkt.12-23 w zw.z art.24ust.7 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1,3 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca
wraz z ofertązłozy: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa
oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, Na wezwanie Zamawiające:Odpis 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 pod. art. 24 ust. 5 pkt 1, Informacja
z KRK w zakresie określonym wart.24ust.1pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy

05/11/2019
S213
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 10

Dz.U./S S213
05/11/2019
522157-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 10

przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w spawie 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–wystawione nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, 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, oświadczenia
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, oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertJeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku dokumentu,
o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 4 tabeli (informacja z KRK) składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej:
— część 1: 120.000,00 zł,
— część 2: 30.000,00 zł.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części winien posiadać środki finansowe lub mieć zdolność
kredytową na sumę kwot odpowiadających poszczególnym częściom zamowienia.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
— Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie
dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – dokument składany wraz z ofertą
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— Dokumenty na wezwanie: informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym
wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V 1.2a) SIWZ wystawiona nie
wcześniej niż1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia dokumentu w terminie nie krótszym niż 10 dni,
— Do oferty: zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art.
22a ust. 2ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – (jeżeli dotyczy)
Uwaga: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące b)
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— część 1: co najmniej 1 dostawę mebli wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż: 200.000,00 zł brutto
— cześć 2: co najmniej 1 dostawę mebli wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż: 60.000,00 zł brutto
Oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Jedna dostawa
oznacza dostawę zrealizowana na podstawie jednej umowy.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
— Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie
dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – dokument składany wraz z ofertą
— Na wezwanie Zamawiającego: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w
rozdziale V.1 2b) SIWZ oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
Wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
— Do oferty: zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art.
22a ust. 2ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – (jeżeli dotyczy)
Uwaga: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do
SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 10/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 07/02/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie
https://e-ProPublico.pl/

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:
1.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
2.Na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od
wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty w części 1 tj. prezentacji w postaci
zmontowanego biurka z kontenerem oraz szafy. Zgodnie z art. 10c ust. 2 składanie prezentacji odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
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(Dz.U. z 2016 r., poz. 1113, 1250, 1823, oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
w terminie i miejscu wskazanym w zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 2 pkt. 6 tabeli. Prezentację w postaci
zmontowanych mebli i krzeseł należy złożyć w terminie złożenia oferty tj. należy dostarczyć do Collegium
Martineum, ul. Św. Marcin 78, Poznań. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Do oferty należy
dołączyć: dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium w przypadku
wniesienia wadium innej niż pieniądz, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Karta katalogowa dla mebli złożonych do prezentacji
tj. Biurka (poz. nr 1 Załącznika A do SIWZ), kontenera (poz. nr 5 Załącznika A do SIWZ) i szafy (poz. nr 12
Załącznika A do SIWZ) w celu oceny zgodności zaprezentowanych mebli z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ,Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają
zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A do SIWZ, zgodnie z
zapisami rozdz. III pkt. 10, 11,
1.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona
oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
— Karta Katalogowa - do każdego oferowanego mebla/sprzętu Wykonawca winien załączyć osobną kartę
katalogową (zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 7 SIWZ), Nie dotyczy kart katalogowych mebli, które zostały
złożone wraz z ofertą w celu oceny zgodności zaprezentowanych mebli z opisem przedmiotu zamówienia
— Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z
opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku A, B do SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 61 829 40 00, www.amu.edu.pl;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
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w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy
Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi
się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując
stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Na orzeczenie Izby
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019
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